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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian, Peranan, Tujuan, dan Fungsi Evaluasi dalam Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Evaluasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menentukan 

nilai dari suatu kegiatan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga dapat 

diketahui sejauh mana siswa mancapai tujuan pembelajaran (Nurkencana, 

1986). Evaluasi merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan 

karena hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai kualitas 

suatu sekolah maupun siswa. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang telah 

direncanakan dari awal suatu proses pembelajaran untuk mengetahui 

kemampuan siswa. Menurut Sudjana (2010), Evaluasi adalah pemberian 

keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, 

gagasan, cara kinerja, pemecahan, metode, materi dan lain – lain. Jadi 

evaluasi dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

terencana untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dan dapat 

dijadikan sebagai acuan berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran yang 

telah dilakukan. Dari beberapa pengertian tersebut maka evaluasi soal yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian keputusan tentang soal – 

soal yang baik dan soal – soal yang jelek yang akan digunakan untuk 

menyempurnakan soal – soal tes untuk kepentingan lebih lanjut.  

Adapun peranan evaluasi bagi sekolah (Slameto, 1998), yaitu : 
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a. Sebagai koordinasi belajar yang sudah sesuai yang diimgimkamn apa 

belum. 

b. Sebagai bahan untuk mencapai hasil belajar yang baik. 

c. Hasil dari evaluasi tersebut sebagai bahan yang sangat penting dalam 

perencanaan kebijakanaan sekolah. 

Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk memperoleh dan 

mengetahui informasi yang diperlukan. Daryanto (2005) menyatakan bahwa 

tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai 

tingkat pencapaian tujuan intruksional oleh siswa sehingga dapat diketahui 

keberhasilan dari suatu kegiatan pembelajaran secara berkelanjutan. Fungsi 

dari evaluasi itu sendiri menurut Sudjana (2010), adalah sebagai alat untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan intruksional, sebagai umpan balik 

dalam proses belajar mengajar dan sebagai dasar dalam penyusunan laporan 

kemajuan belajar siswa. 

Menurut Nurkancana (1986), ada beberapa fungsi dari evaluasi, 

yaitu (a) untuk mengetahui indeks persiapan anak, (b) untuk mengetahui 

seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah 

dilaksanakan, (c) untuk mengetahui apakan dapat melanjutkan materi atau 

mengulang materi yang telah diajarkan, (d) untuk mendapatkan informasi 

untuk menentukan apakah seorang anak dapat dinaikan kedalam kejenjang 

yang lebih tinggi atau harus mengulang lagi, dan masih banyak yang 

lainnya. 
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2.2.   Tes Sebagai Alat Evaluasi 

Ulangan akhir semester merupakan bagian dari bentuk evaluasi yang 

bertujuan untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa sehingga guru 

dapat menentukan apakah siswa dapat melanjutkan pembelajaran pada 

tingkat yang lebih tinggi atau perlu adanya pengujian lagi. Tujuan 

dilaksanakan UAS adalah sebagai bentuk tes hasil belajar yang mengukur 

pencapaian hasil belajar siswa setelah mempelajari kompetensi yang telah 

diajarkan guru selama satu semester Alat evaluasi yang digunakan dalam 

UAS adalah sebuah instrument berupa tes. 

Tes merupakan alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk 

pengukuran dan penilaian. Sudjana (2010), mengartikan tes sebagai tugas 

atau pertanyaan yang dapat menilai kemampuan siswa mencangkup aspek 

pengetahuan, ketrampilan, sikap, bakat khusus dan bakat umum.  Tes adalah 

alat atau instrument yang paling relevan untuk mengetahui keberhasilan atau 

kegagalan setiap proses pendidikan. Tes merupakan serentetan yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2002). Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

tes merupakan suatu alat atau instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai kemampuan siswa untuk mengetahui 

keberhasilan dan kegagalan siswa setelah melakukan pembelajaran, tetapi 

jika dibandingkan dengan alat atau instrument yang lain tes bersifat resmi 

karena penuh dengan batasan – batasan. 
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Terdapat tiga fungsi pokok dari tes, yaitu untuk mengukur kemajuan 

dan perkembangan siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran selama 

jangka waktu tertentu, untuk mengukur sejauh mana keberhasilan system 

pengajaran yang digunakan dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

melakukan perbaikan proses pembelajaran. Adapun manfaat dari tes yaitu 

sebagai bahan pertimbangan bagi bimbingan individual siswa dan membuat 

diagnose mengenai kelemahan – kelemahan dan kemampuan siswa. 

Tes hasil belajar sangat penting untuk menjaga kualitas soal tes. 

Salah satu usaha untuk menjaga kualitas soal adalah dengan melakukan 

analisis butir soal. Analisis butir soal merupakan suatu cara analisis hasil tes 

untuk mengetahui kualitas soal yang meliputi validitas soal, realibilitas 

suatu soal, tingkat kesukaran, daya pembeda dan berfungsi atau tidaknya 

pengecoh. 

2.3. Analisis Butir Soal 

Tayibnapis (2000), mengartikan analisis sebagai suatu proses yang 

dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai hal hal yang telah 

dilakukan dan dikumpulkan termasuk dalam pengolahan data untuk 

menentukan kesimpulan yang didukung data tersebut. Menurut Arifin 

(2009), analisis soal merupakan suatu tahap yyang harus ditempuh untuk 

mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik tes secara keseluruhan maupun 

butir soal yang menjadi bagian dari tes tersebut. Analisis soal dilakukan 

untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya suatu soal. Berdasarkan 

beberapa definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa analisis 
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soal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis meliputi 

pengumpulan dan pengolahan data berupa tes atau soal yang dilakukan 

untuk memperoleh informasi sehingga dapat diketahui kesimpulan dari 

kualitas soal tersebut. 

Menurut Surapranata (2009), analisis dapat dilakukan melalui dua 

cara yaitu analisis kualitatif (qualitative control) dan analisis kuantitatif 

(quantittatif control). Analisis kualitatif sering disebut dengan validitas 

logis yang dilakukan sebelum soal digunakan untuk melihat berfungsi atau 

tidaknya suatu soal. Sedangkan analisis soal secara kuantitatif sering juga 

disebut sebagai validitas empiris yang dilakukan untuk mengetahui lebih 

berfungsi atau tidaknya suatu soal setelah soal diujicobakan kepada sampel 

yang representatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menelaah 

butir soal dari aspek materi, kontruksi, dan bahasa yang digunakan. 

Sedangkan analisis secara kuantitatif dilakukan dengan penelaahan butir 

soal yang didasarkan pada data empiris yang diperoleh melalui respon 

peserta tes. 

Dari penjelasan diatas dalam analisis mutu soal dapat dilakukan 

untuk mengetahui validitas, realibilitas, tingkat kesukaran soal, daya 

pembeda soal dan analisis pengecoh. 

2.3.1. Validitas (Validity) 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat 

– tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrument. Suatu 

instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, begitu 
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sebaliknya instrument yang kurang valid atau sahih berarti 

mempunyai validitas rendah (Arikunto, 2002). Sudjana (2010), 

menyatakan bahwa validitas berkenaan dengan ketepatan alat 

penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga benar – benar 

menilai apa yang seharusnya dinilai. Sedangkan Sudijono (2009), 

menyatakan bahwa validitas merupakan ketepatan atau kebenaran 

suatu alat ukur. Jadi dapat disimpulkan bahwa validitas merupakan 

suatu ukuran yang menunjukan ketepatan alat penilaian atau evaluasi 

dalam hal ini adalah instrument yang digunakan untuk evaluasi hasil 

belajar siswa sehingga dapat diketahui tepat atau tidak instrument 

tersebut bagi siswa sesuai dengan kompetensi siswa. Validitas ada 2 

yaitu validitas logis dan validitas empiris (Arifin,2009).  

  Validitas logis terdiri dari : 

1. Validitas isi  

Arikunto(2009) sebuah tes dikatakan mempunyai validitas 

isi jika mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan 

materi atau isi pelajaran yang diberikan. Menurut Arifin (2011) 

validitas isi digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan dan 

perubahan – perubahan apa yang mungkin muncul pada siswa 

setelah melakukan pembelajaran tertentu. 
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2. Validitas kontruksi 

Sebuah tes dikatakan mempunyai validitas kontruksi 

apabila soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek 

berfikir seperti yang sudah dirumuskan dalam indikator 

(Arikunto, 2009), sedangkan menurut Surapranata (2007) 

menyatakan bahwa sebuah tes dikatakan memiliki validitas 

kontruksi apabila soal – soalnya mengukur setiap aspek berfikir 

seperti yang diuraikan dalam standar kompetensi, kompetensi 

dasar maupun indikator yang ada dalam kurikulum. 

Validitas empiris, ada 3 yaitu : 

1. Validitas prediktif 

Validitas prediktif adalah jika kriteria standart yang 

digunakan adalah untuk meramalkan prestasi belajar siswa 

masa yang akan datang, artinya adalah untuk melihat sejauh 

mana suatu tes dapat diperkirakan pada perilaku siswa pada 

masa yang akan datang (Supranata, 2004). 

2. Validitas kongkuren 

  Validitas kongkruen adalah jika kriteria standarnya 

berlainan. Misalnya skor tes dalam mata pelajaran biologi 

dikorelasikan dengan skor tes mata pelajaran matematika. 

3. Validitas sejenis 
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 Validitas sejenis adalah jika kriteria standarnya sejenis, 

misalnya skor tes mata pelajaran biologi dikorelasikan dengan 

skor tes mata pelajaran biologi. 

 

2.3.2. Reliabilitas (Reliability) 

Arifin (2009) menyatakan bahwa reliabilitas merupakan 

tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrument. Suatu tes dapat 

dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama jika 

diteskan pada kelompok yang sama pada waktu yang berbeda. 

Menurut Arikunto (2002) reliabilitas merupakan indeks yang 

menyatakan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dan dapat 

diandalkan. Reliabilitas adalah ketepatan atau keajegan alat penilain 

tersebut dalam menilai apa yang dinilainya (Sudjana 2010). 

Maksudnya adalah kapan pun alat penilaian tersebut digunakan akan 

menghasilkan hasil yang relative sama. Ada empat cara yang 

digunakan untuk menguji reliabilitas, yaitu : 

a. Reliabilitas tes ulang 

Tes ulang  yaitu penggunaan alat penilaian terhadap 

subjek yang sama dilakukan dua kali dalam waktu berlainan. 

b. Reliabilitas pecahan setara, 

Mengukur realibilitas bentuk pecahan setara tidak 

dilakukan dengan pengulangan pada subjek yang sama tetapi 

menggunakan hasil dari bentuk tes sebanding atau setara dengan 
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yang diberikan pada subjek yang sama tapi pada waktu yang 

berbeda. Dengan demikian diperlukan dua perangkat tes yang 

sama yang disusun agar mempunyai derajat kesamaan atau 

kesetaraan baik dari segi isi, tingkat kesukaran, jumlah 

pertanyaan, bentuk pertanyaan dan yang lainnya. 

c. Reliabilitas belah dua 

Dalam prosedur ini tes diberikan pada kelompok subjek 

cukup satu kali atau pada satu saat. Butir soal dibagi menjadi 

dua bagian yang sebanding biasanya dibedakan dengan soal 

nomor genap dan soal nomor ganjil. Setiap bagian soal 

doperiksa hasilnyya, kemudian skor dari kedua bagian tersebut 

dikorelasikan untuk mencari koefisien korelasinya. Korelasi 

tersebut hanya berlaku sebagian tidak untuk seluruh soal, maka 

koefisien korelasi yang diperolehnya tidak untuk seluruh soal 

ttapi hanya untuk separuhnya. 

d. Kesamaan rasional 

Prosedur ini dilakukan dengan mnghubungkan setiap 

butir dalam satu tes dengan butir yang lainnya dalam tes itu 

sendiri secara keseluruhan. 

2.3.3. Tingkat kesukaran soal (Difficulty Index) 

Menurut Arikunto (2002), indek kesukaran adalah suatu 

instrument untuk mengetahui tingkat kesulitan tiap butir soal. Jika 

suatu soal mempunyai tingkat kesukaran seimbang, maka dapat 
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dikatakan tingkat kesukaran soal tersebut baik. Sebalinya jika 

penyusunan soal tes tidak terlalu sukar atau tidak pula terlalu mudah, 

maka dapat dikatakan tingkat kesukaran soal tersebut kurang baik. 

Besarnya tingkat kesukaran antara 0,00 – 1,0. Menurut Arikunto 

(2001) klasifikasi indeks kesukaran (P) adalah sebagai berikut : 

Soal dengan P  antara 0,00 – 0,10 adalah soal sangat sukar 

Soal dengan P antara 0,11 – 0,30 adalah soal sukar 

Soal dengan P antara 0,31 – 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan P antara 0,71 – 0,90 addalah soal mudah 

Soal dengan P > 90 adalah soal sangat mudah. 

2.3.4. Daya pembeda (Discriminating Power) 

Purwanto (2009), menyatakan bahwa daya pembeda suatu 

soal tes adalah bagaimana kemampuan soal tersebut membedakan 

siswa yang termasuk dalam kelompok pandai dengan siswa yang 

kurang pandai. Sedangkan menurut Arikunto (2009), daya pembeda 

adalah kemampuan soal untuk membedakan siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai( 

berkemampuan rendah). Angka yang menunjukan besarnya daya 

pembeda disebut “Discriminating Power dengan lambing D”. 

besarnya daya pembeda berkisar antara 0,00 – 1,00.  

Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut : 

D = 0,00 – 0,21 daya pembeda soal adalah jelek. 

D = 0,21 – 0,40 daya pembeda soal adalah cukup. 
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D = 0,41 – 0,70 daya pembeda soal adalah baik. 

D = 0,71 – 1,00 daya pembeda soal adalah baik sekali. 

D = Negatif artinya daya pembeda soal sangat jelek.

 (Arikunto,2009) 

2.3.5. Analisis pengecoh (Distraktor) 

Pada soal pilihan ganda terdapat alternatife jawaban atau 

option yang merupakan pengecoh atau distraktor. Butir soal yang 

baik pengecohnya akan dipilih secara merata oleh siswa yang 

menjawab salah. Sebaliknya butir soal yang kurang baik 

pengecohnya akan dipilih secara tidak merata. Menurut supranata 

(2009), suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi baik jika paling 

sedikit dipilih oleh 5% peserta tes. 

2.4.  Penelitian Terkait 

  Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 

penelitian oleh Masruroh (2012), Analisis Soal Ulangan Semester Gasal 

Mata Pelajaran Biologi Kelas X di Kecamatan Petanahan Kabupaten 

Kebumen. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang, 

menunjukkan bahwa soal sudah baik tetapi masih memerlukan revisi. 

Berdasarkan penelaahan soal secara kualitatif, terdapat 39 soal dapat 

digunakan, 8 soal direvisi dan 3 soal dibuang. Untuk soal MA, 35 soal 

dapat digunakan dan 5 soal masih perlu direvisi. Dari segi kuantitatif, 

sebesar 80% soal SMA valid, dengan tingkat kesukaran sedang dan daya 

beda cukup serta distraktor yang berfungsi sebesar 56%. Untuk soal MA, 
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40% soal valid, dengan kategori sukar, dan daya beda berimbang antara 

soal yang cukup, jelek dan baik masing-masing 27,5% distraktor yang 

berfungsi sebesar 32,5%. Reliabilitas soal SMA sebesar 0,665 (tinggi) dan 

0,292 (rendah) untuk soal MA. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa 

soal valid logis karena sesuai dengan soal standar tetapi perlu perbaikan 

aspek konstruksi pada beberapa soal. Soal memiliki tingkat kesukaran 

sedang, daya beda baik, efektifitas distraktor sebagian berfungsi serta 

reliabel dengan kategori tinggi untuk soal SMA dan rendah untuk soal 

MA. 

  Penelitian yang dilakukan Afiyana (2010) mengenai “Analisis Soal 

Latian UN IPA Di Kabupaten Batang” menunjukan kualitas soal dalam 

kategori kurang baik, karena soal didominasi oleh tingkat kesukaran yang 

sangat tinggi. Hasil penelitiannya Lilis Tri (2011) mengenai “Analisis 

Butir Soal UAS Gasal IPA Kelas Ix Smp Di Kabupaten Grobogan” pada 

soal pilihan ganda menunjukan bahwa tingkat kesukaran soal diketahui 2% 

sangat sukar, 70% sukar, 4% mudah dan 4% sangat mudah ; daya beda 

soal baik 26%, cukup baik 62%, soal jelek 10% ; pengecoh soal dapat 

berfungsi dengan baik sebesar 82% ; dan nilai reliabilitasnya sebesar 0,711 

(kategori tinggi) dan mempunyai validitas logis  karena sesuai dengan soal 

standar tapi masih perlu diperbaiki aspek kontruksi pada beberapa soal. 

  Hasil penelitian Prasetiyo, Nugroho Aji  (2013) dengan judul 

“Analisis Butir Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Biologi SMA Kelas X 

Tahun Pelajaran 2012/2013 di Kabupaten Pasuruan  dengan 
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Menggunakan Program ITEMAN dan Kesesuaiannya dengan Tuntutan 

KTSP “menyimpulkan bahwa tingkat kesukaran butir soal ulangan akhir 

semester gasal biologi SMA kelas X tahun pelajaran 2012/2013 di 

kabupaten Pasuruan adalah 0% sangat sukar; 17,5 %% sukar; 40% sedang; 

37,5% mudah dan 5% sangat mudah, sehingga dikategorikan memiliki 

tingkat kesukaran mudah; Soal berdaya beda 7,5% soal memiliki daya 

beda baik sekali, 50% soal berdaya beda baik, 22,5% berdaya beda cukup, 

15% soal berdaya beda jelek, 5% soal berdaya beda jelek sekali, sehingga 

dikategorikan berdaya beda baik; Pengecoh soal 80% tidak berfungsi. 

Indeks reliabilitas soal sebesar 0,727 artinya reliabel atau reliabilitasnya 

tinggi; Soal memenuhi validitas logis yang terdiri dari validitas isi dan 

validitas konstruk; Soal sesuai dengan tuntutan KTSP. 

  Juniaty Tamawiwy (2012), tentang “Analisis kualitas soal buatan 

guru bidang studi biologi berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan 

SMA Negeri 2 Tondano Minahasa, menunjukkan bahwa untuk kelas Xa 

terdapat 35 butir soal atau 77.78% soal yang berkualitas, kelas Xb terdapat 

38 butir soal atau 84% soal yang berkualitas sedangkan untuk kelas Xc 

terdapat 37 butir soal atau 82% soal yang berkualitas. Rianto (2013), yang 

berjudul “ Analisis soal ulangan semester gasal pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas IV se- gugus Nusa Indah Kabupaten Pati Tahun 

2012/2013, menyatakan bahwa butir soal hasil analisis perlu diperbaiki 

pada ranah materi validitas logis dimana ada soal yang tidak sesuai dengan 

indicator dan kompetensi dasar. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia 
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(2012),”Analisis butir soal tes kendali mutu kelas XII SMA Mata 

Pelajaran Ekonomi Akutansi di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa: (1) 

Berdasarkan validitas butir soal yang valid sebesar 87,5% untuk soal seri 

A; 95% untuk soal seri B; 75% untuk soal seri C; 82,5% untuk soal seri D; 

dan 75% untuk soal seri E. (2) Berdasarkan reliabilitas soal, soal tersebut 

memiliki koefisien reliabilitas yang tinggi yaitu soal seri A sebesar 0,833; 

soal seri B sebesar 0,843; soal seri C sebesar 0,803; soal seri D sebesar 

0,785; dan soal seri E sebesar 0,768. (3) Berdasarkan tingkat kesukaran, 

soal dengan tingkat kesukaran sedang adalah 62,5% untuk soal seri A; 

70% untuk soal seri B; 65% untuk soal seri C; 52,5% untuk soal seri D; 

dan 47,5% untuk soal seri E. (4) Berdasarkan daya pembeda, soal dengan 

daya pembeda baik yaitu 55% untuk soal seri A; 60% untuk soal seri B; 

57,5% untuk soal seri C; 55% untuk soal seri D; dan 57,5% untuk soal seri 

E. (5) Berdasarkan efektivitas penggunaan distractor, soal dengan 

distractor yang berkualitas sangat baik sebesar 62,5% untuk soal seri A; 

37,5% untuk soal seri B; 40% untuk soal seri C; 50% untuk soal seri D; 

dan 35% untuk soal seri E. 

  Berdasarkan peelitian yang relevan diatas maka dapat diketahui 

bahwa analisis soal dilakukan di beberapa tingkat pendidikan. Hasil 

penelitian banyak ditemukan kualitas soal UAS yang kurang baik, maka 

peneliti mempunyai gagasan untuk meganalisis butir soal UAS. Tujuannya 

yaitu untuk membuka pandangan untuk merefleksi diri dalam pembuatan 

soal yang akan diberikan pada siswa.  
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2.5. Hipotesis 

Ha  : Butir soal UAS Gasal Bidang Studi IPA SMP kelas VIII di    

Kecamatan Jatilawang memiliki kualitas yang baik. 

Ho  : Butir soal UAS Gasal Bidang Studi IPA SMP kelas VIII di      

Kecamatan Jatilawang tidak memiliki  kualitas yang baik. 

Kesimpulan : 

Ha diterima dan tolak Ho, karena pada data diketahui bahwa soal UAS 

Gasal     bidang studi IPA SMP kelas VIII di Kecamatan Jatilawang 

memiliki kualitas yang baik. 
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