Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Analisis Soal
Menggunakan Program Anates

Untuk Dosen

AKADEMI KEPERAWATAN RUMAH SAKIT DUSTIRA
Jl. Dustira No. 1 Cimahi Telp / Fax. (022) 6632358
Em@il : akper_rs_dustira@yahoo.co.id
www.akperrsdustira.ac.id

2016

Program Anates
Analisis butir soal dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana soal yang diberikan
kepada peserta tes dalam hal daya pembeda, realibilitas, tingkat kesukaran, kelompok atas
dan kelompok bawah, mengetahui apakah soal dapat digunakan, direvisi atau dibuang
dalam tes berikutnya. Salahsatu software yang dapat digunakan adalah AnatesV4, yang
dapat diakses di http://anates.com.

Cara menggunakannya adalah sebagai berikut :
1. Buka program Anates : Klik Start >>All Program >>ANATES >> AnatesV4, seperti
tampilan di bawah ini.

2. Kemudian akan muncul dialog box seperti berikut :

3.

Pilih tombol Jalankan Anates Pilihan Ganda, untuk analisis butir soal pilihan ganda.
Pilih Jalankan Anates Uraian, untuk analisis butir soal Uraian.

4. Untuk yang pertama kita akan mencoba menganalisis butir soal pilihan ganda.
Setelah diklik “Jalankan Anates Pilihan Ganda” akan muncul tampilan berikut :

5. Pada kolom FILE, klik “Buat File Baru” untuk analisis baru, “Baca File yg Ada”
untuk membuka file tersimpan, “Keluar dari Anates” untuk keluar program.
6. Klik “Buat File Baru”, akan tampil dialog box :

7. Pada Jumlah Subyek tuliskan jumlah peserta tes, jumlah soal dan jumlah option,
kemudian klik OK.

8.

Masukkan kunci jawaban masing-masing nomor soal, tuliskan masing-masing nama
peserta tes dan jawaban peserta tes untuk masing-masing soal, untuk semua peserta.
Setelah selesai akan tampak seperti berikut :

9. Entri data selesai. Kemudian pilih dan klik “Kembali Ke Menu Utama”.

10.

Pada kolom PENYEKORAN pilih “Olah Semua Otomatis”.

11.

Proses analisis selesai, pilih “ Cetak ke Printer” jika mau langsung di print, pilih
“Cetak ke File” jika mau disimpan dalam Notepad.

12.

Klik “Kembali Ke Menu Sebelumnya”, pada kolom FILE pilih “Simpan”.

13.

Klik “ Keluar dari Anates” pada dialog box klik “Yes”.

14.

Selamat Bekerja.

