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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Evaluasi merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan 

karena hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai kualitas 

suatu sekolah maupun siswa. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang telah 

direncana yang bertujuan untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan 

menggunakan instrument (sebagai alat evaluasi) kemudian hasil dari 

evaluasi tersebut dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh 

kesimpulan.  

Evaluasi dapat dijadikan sebagai pedoman dan cerminan bagi sekolah 

untuk mengetahui kualitas sekolah, maka dalam pembuatan soal harus 

memperhatikan kualitas atau mutu soalnya. Arikunto (2009), mengartikan 

evaluasi sebagai sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh 

mana, dalam hal apa, dan menunjukan bagaimana tujuan pendidikan yang 

telah tercapai. Oleh karena itu evaluasi hasil pembelajaran sangat diperlukan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan oleh guru. 

Kegiatan evaluasi perlu diperhatikan secara sungguh – sungguh agar 

hasil evaluasi yang diberikan benar – benar sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian suatu tujuan 

pembelajaran sehingga dapat diketahui keberhasilan suatu proses 
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pembelajaran yang telah dilaksanakan. Purwanto (2010), menyatakan bahwa 

evaluasi dilakukan atas komponen – komponen dan proses kerjanya 

sehingga jika terjadi kegagalan dalam mencapai tujuan maka dapat 

diketahui dan ditelusuri apa yang menyebabkan kegagalan tersebut.  

Tujuan evaluasi secara umum adalah untuk memperoleh data 

pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai dimana tingkat 

kemampuan dan tingkat keberhasilan siswa, setelah mereka menempuh 

proses pembelajaran. Selain itu juga tujuan evaluasi adalah untuk mengukur 

dan menilai sampai dimana tingkat efektifitas mengajar dan metode – 

metode yang telah digunakan dalam mengajar serta kegiatan belajar yang 

telah dilaksanakan oleh siswa (Arikunto, 2009). Fungsi evaluasi secara 

umum sebagai suatu tindakan yang memiliki fungsi pokok yaitu mengukur 

kemajuan, menunjang penyusunan rencana dan memperbaiki atau 

melakukan penyempurnan kembali. 

Adapun secara khusus fungsi evaluasi dalam pendidikan (Arifin, 

2009) yaitu pertama, penilaian berfungsi sebagai selektif, yaitu penilaian 

guru dengan cara mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. 

Kedua, penilaian sebagai diagnotik, yaitu guru mengadakan diagnosis 

terhadap siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Ketiga, penilaian 

berfungsi sebagai penempatan, yaitu penilaian dimaksudkan untuk 

menentukan tempat siswa shingga seorang siswa yang mempunyai hasil 

yang sama mempunyai tempat yang sama pula dalam kelompok belajar. 

Keempat, penilaian sebagai pengukur keberhasilan, yaitu untuk mengetahui 
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sejauh mana suatu program pendidikan berhasil diterapkan. Kelima, 

penilaian berfungsi formatif, yaitu untuk memantau dan memonitori 

kemajuan belajar siswa guna memberikan umpan balik baik kepada siswa 

maupun kepada guru. Keenam, penilaian berfungsi sumatif yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. 

Dilihat dari beberapa fungsi evaluasi di atas maka dalam penelitian ini 

dapat dikatakan bahwa evaluasi yang dilakukan termasuk dalam fungsi 

sumatif, karena waktu pelaksanaan dilakukan di akhir program 

pembelajaran / akhir satu semester. Hasil ulangan akhir semester merupakan 

salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan 

sebuah proses belajar mengajar. Alat evalusi yang digunakan adalah tes. 

Hasil tes siswa dalam mengerjakan soal yang menjadi patokan adalah 

apakah soal tersebut terlalu mudah atau susah. Jika hampir seluruh siswa 

dapat mengerjakan dan mendapat nilai yang tinggi itu berarti soal terlalu 

mudah. Sebaliknya jika banyak siswa yang tidak dapat mengerjakan dan 

mendapat nilai rendah maka kemungkinan soal terlalu susah. 

Interprestasi mengenai soal obyektif akan lain jika tes tersebut telah 

disusun dengan baik dan benar sehingga memenuhi persyaratan sebagai tes. 

Perlu adanya analisis butir soal tes yang merupakan suatu tahap untuk 

mengetahui kualitas tes secara keseluruhan. Pada proses pembelajaran, tes 

merupakan penilaian hasil belajar yang diharapkan dapat menggambarkan 

dan menghasilkan nilai secara akurat akibat hasil dari pembelajaran yang 

telah dilakukan sehari – hari. Jika tes yang dilakukan kurang baik, maka 
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hasil yang diperoleh siswa juga kurang baik. Hal tersebut akan berdampak 

pada siswa itu sendiri. Sebaliknya jika tes yang dilakukan oleh guru baik, 

maka hasil yang diperoleh siswa pun akan baik.  

Tes mempunyai peranan yang sangat penting dalam penilaian, oleh 

karena itu dalam penyusunan soal tes harus dilaksanakan dengan prosedur 

yang baik dan benar. Tes merupakan suatu alat evaluasi yang sistematis dan 

objektif untuk memperoleh data – data yang dinginkan secara tepat dan 

cepat, yang dapat digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian dalam 

pembelajaran. Istilah tes berasal dari bahasa Prancis yaitu “testum” yang 

artinya piring yang digunakan untuk memilih logam mulia dari benda – 

benda lain (Arifin, 2009). Ada dua jenis teknik tes yang biasanya digunakan 

oleh guru untuk mengetahui kemampuan siswa yaitu teknik tes dan teknik 

nontes. Teknik tes di bagi menjadi beberapa macam, misalnya jenis tes 

menurut waktunya. Menurut waktunya dibagi menjadi tiga yaitu tes 

diagnosik, formatif dan sumatif (Arifin, 2009). Sebelum menjadi soal tes 

yang diberikan kesiswa sebagai alat ukur tes harus sudah teruji baik secara 

teoritis maupun empirik sehingga sesuai dengan standar mutu soal. Standar 

mutu soal dapat diketahui dengan cara melakukan analisis soal. 

Daryanto (2005), menyatakan bahwa analisis soal merupakan suatu 

prosedur yang sistematis yang memberikan informasi khusus terhadap soal 

tes yang disusun.  Soal tes yang bermutu dapat membantu guru 

meningkatkan pembelajaran dan dapat memberikan informasi mengenai 

siswa yang sudah atau belum mencapai kompetensi. Salah satu ciri soal tes 
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yang baik atau bermutu  adalah soal tersebut dapat membedakan setiap 

kemampuan siswa. Menurut Arifin (2009), soal tes yang bermutu atau 

berkualitas mempunyai validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda, dan fungsi pengecoh. Analisis butir soal yang mencakup analisis 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh butir 

soal merupakan salah satu analisis klasik yang sekarang sudah jarang 

dilakukan, sehingga kualitas butir soal yang diujikan menjadi tidak terukur 

dan belum jelas kelayakannya. Dilakukannya analisis butir soal akan dapat 

diketahui kualitas tes yang diselenggarakan serta akan dapat membantu guru 

mengetahui hal apa saja yang berkaitan dengan pengembangan, penyusunan 

dan penggunaan tes yang baik dan perlu dipertahankan.  

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu soal tes yang valid 

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya soal tes yang kurang valid 

mempunyai validitas rendah. Arikunto (2002), menyatakan bahwa tinggi 

rendahnya validitas instrument menunjukan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud. Reliabel artinya dapat dipecaya, tetap sehingga dapat diandalkan. 

Suatu soal tes dikatakan reliabel jika hasil evaluasi memberikan hasil yang 

relatife tetap, tidak dipengaruhi faktor situasi dan kondisi (Arikunto, 2002). 

Indek kesukaran merupakan suatu cara analisis yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kesulitan tiap butir soal. Suatu soal tes yang mempunyai 

indeks kesukaran adalah suatu soal tes yang tidak terlalu mudah juga tidak 
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terlalu sukar. Arifin (2009), menyatakan bahwa jika suatu soal mempunyai 

mempunyai tingkat kesukaran seimbang, maka dapat dikatakan bahwa soal 

tersebut baik.  

Suatu soal tesyang mempunyai daya pembeda adalah soal dapat 

membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang tidak pandai. 

Menurut Arifin (2009), daya pembeda merupakan pengukuran sejauh mana  

suatu butir soal mampu membedakan siswa yang sudah menguasai 

kompetensi dengan siswa yang belum atau kurang menguasai kompetensi 

berdasarkan kriteria tertentu. Semakin tinggi koefisien daya pembeda maka 

semakin mampu butir soal membedakan antara siswa yang menguasai 

kompetensi dengan siswa yang belum atau kurang meguasai kompetensi. 

Suatu soal tes yang baik pengecohnya akan dipilih secara merata oleh siswa 

yang menjawab salah, sedangkan soal tes yang kurang baik pengecohnya 

akan dipilih secara tidak merata. Pengecoh dianggap baik jika jumlah siswa 

yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal (Arifin, 

2009). 

Pentingnya evaluasi terhadap hasil belajar adalah untuk mengetahui 

keberhasilan suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan. Berhasil atau 

tidaknya suatu pembelajaran dapat menjadi gambaran bagi sekolah yang 

telah melakukan evaluasi. Evaluasi penting dilakukan karena dengan adanya 

evaluasi siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti 

pelajaran yang diberikan guru. Arikunto (2009) mengatakan bahwa hasil 

yang diperoleh siswa dari adanya evaluasi kemungkinan ada dua yaitu 
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memuaskan atau tidak memuaskan. Bagi guru yang melakukan evaluasi 

akan dapat mengetahui siswa – siswa mana yang berhak melanjutkan 

pelajarannya karena sudah berhasil dan siswa yang belum bisa melanjutkan 

pelajarannya karena belum berhasil. Guru dapat memusatkan perhatiannya 

pada siswa yang belum berhasil agar siswa tersebut dapat menjadi lebih baik 

dan akhirnya dapat melanjutkan pelajarannya.  

Salah satu cara untuk mengetahui dan mengukur kemampuan siswa 

dalam menguasai mata pelajaran dan kompetensi yang telah ditentukan, 

SMP di Kecamatan Jatilawang menerapkan suatu bentuk tes atau evaluasi 

melalui UAS (Ujian Akhir Semester). Ujian Akhir Semester (UAS) 

merupakan suatu cara evaluasi yang  bertujuan untuk mengukur dan menilai 

kompetensi siswa. Menurut Permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang 

standar penilaian pendidikan, yaitu UAS adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh pendidik (Guru) di akhir untuk mengukur pencapaian  kompetensi 

peserta didik (siswa) diakhir pada satuan pendidikan yang menggunakan 

system paket. Pada ujian akhir semester SMP di Kecamatan Jatilawang 

mengembangkan tipe soal UAS dalam bentuk tes obyektif (pilihan ganda) 

dan tes uraian.  

Kegiatan evaluasi pembelajaran siswa SMP di Kecamatan Jatilawang 

masih didominasi dengan tes tertulis seperti ulangan harian dan Ujian Akhir 

Semester (UAS). Padahal selain tes tertulis seorang guru dapat melakukan 

evaluasi dengan cara lain. Menurut Arifin (2009) Sesuai dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dapat dilakukan evaluasi selain dengan 
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tes tertulis, misalnya dengan penugasan, penilaian produk, proses atau 

penilaian sikap. Namun, SMP yang ada di Kecamatan Jatilawang Ujian 

Akhir Semester masih dilaksanakan sebagai suatu indikator untuk 

mengetahui apakah siswa sudah dapat menguasai standar kompetensi yang 

telah ditentukan atau belum. 

Pelaksanaan Ujian Akhir Semester SMP di Kecamatan Jatilawang  

hanya penyusunan soalnya saja yang terkoordinir dengan baik, selanjutnya 

bagaimana hasilnya apakah soal yang dibuat memenuhi standar yang 

disyaratkan tidak pernah diadakan pengujian lebih lanjut. Semuanya 

diserahkan kepada sekolah masing – masing,  sehingga yang terjadi 

hanyalah penyeragaman soal saja, tanpa pemikiran tentang kualitas soal 

yang digunakan. Berdasarkan informasi mengenai soal buatan MGMP 

(MKKS) Kabupaten Banyumas yang akan diberikan pada siswa belum 

pernah diuji cobakan terlebih dahulu dengan alasan kekurangan waktu. 

Selain itu, juga dalam pembuatan soal sebelumnya tidak dilakukan analisis, 

sehingga tidak diketahui kualitas soal dilihat dari segi validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, daya pembeda dan fungsi pengecoh soal. Tim penyusun 

soal UAS Kabupaten Banyumas dalam memasukan soal kedalam bank soal 

hanya soal – soal yang mampu dijawab oleh siswa saja. Ini berarti tim 

penyusun soal Kabupaten Banyumas belum melakukan langkah 

pengembangan soal sesuai standar. Menurut Arifin (2009), pengembangan 

soal yang sesuai standar adalah soal yang memenuhi syarat seperti validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran dan pengecoh. Jika soal yang 
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diujikan untuk UAS tersebut tidak valid maka alat evaluasi tersebut tidak 

dapat mengukur kemampuan siswa dengan tepat. 

Kenyataan yang banyak ditemui sekarang dalam penyusunan soal baik 

yang dibuat tim penyusun soal MGMP maupun dibuat oleh guru kadang 

belum pernah diuji cobakan, dianalisis atau direvisi kembali. Agar evaluasi 

yang dilakukan melalui penilaian dengan menggunakan tes sesuai dengan 

yang diharapkan maka perlu dilakukan adanya peninjauan kembali terhadap 

pelaksanaan evaluasi tersebut untuk mengetahui kualitas soal UAS. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai analisis mutu soal ulangan 

akhir semester bidang studi IPA kelas VIII SMP di Kecamatan Jatilawang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah apakah soal - soal yang digunakan untuk Ujian Akhir 

Semester gasal bidang studi IPA kelas VIII SMP di Kecamatan Jatilawang 

mempunyai standar mutu yang sesuai? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mutu soal ulangan 

akhir semester gasal bidang studi IPA kelas VIII SMP di Kecamatan 

Jatilawang.  
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat bagi beberapa 

pihak, yaitu: 

1. Bagi tim penyusun soal ulangan semester, hasil penelitian dapat 

dijadikan referensi ataupun acuan dalam pembuatan soal-soal berikutnya 

sehingga dapat menyempurnakan soal yang kurang baik ataupun tidak 

valid. 

2. Bagi guru mata pelajaran, dapat mengetahui pasti soal yang memenuhi 

syarat dan belum, dapat juga memberikan gambaran kepada guru untuk 

menganalisis soal-soal yang lainnya. 

3. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan referensi atau contoh dalam penelitian 

selanjutnya sehingga dalam penelitian selanjutnya akan menjadi lebih 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Mutu Soal..., Novi Dewi Revina, FKIP UMP, 2014




