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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latarbelakang Masalah 

Belajar dan mengajar sebagai suatu proses mengandung tiga unsur yang 

dapat dibedakan, yaitu tujuan pengajaran (instruksional), pengalaman (proses) 

belajar mengajar, dan hasil belajar. Hubungan ketiga unsur tersebut digambarkan 

dalam triangulasi garis lurus membentuk segitiga yang menghubungkan ketiga 

unsur tersebut. Dari triangulasi dapat diketahui hubungan antara tujuan 

instruksional dengan pengalaman belajar, hubungan antara pengalaman belajar 

dengan hasil belajar dan hubungan tujuan instruksional dengan hasil belajar. 

Ketiga unsur hubungan tersebut dapat menyimpulkan tujuan-tujuan instruksional 

telah dapat dicapai atau dikuasai oleh siswa dalam bentuk hasil-hasil belajar 

(Sudjana, 2013:2) 

Hasil belajar selama proses pembelajaran di sekolah diketahui 

menggunakan instrumen berupa soal. Hasil belajar yang diperoleh siswa pada 

umumnya berupa nilai. Setiap kali pembelajaran, nilai diperoleh melalui tes. 

Pelaksanaan tes di sekolah pada umumnya dilaksanakan 3 tahap yaitu Ulangan 

Harian, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Menurut 

Sudijono (2013:71) Ulangan harian dan Ujian Tengah Semester (UTS) masuk 

dalam tahap tes formatif sedangkan Ujian Akhir Semester (UAS) masuk dalam 

tahap tes sumatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang biasa dilaksanakan di 

tengah-tengah perjalanan program pengajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali 
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satuan pelajaran atau subpokok bahasan berakhir. Tes sumatif adalah tes hasil 

belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai 

diberikan. Tes sumatif pada umumnya disusun atas dasar materi pelajaran yang 

telah diberikan selama satu semester.  

Berdasarkan hasil observasi jumlah SMP di Kecamatan Maos Kabupaten 

Cilacap terdiri atas 3 SMP Negeri dan 2 SMP Swasta. SMP Negeri  terdiri atas 

SMP Negeri 1, 2 dan 3, sedangkan SMP Swasta terdiri atas SMP PGRI 9 dan 

SMP Muhammadiyah. Berdasarkan analisis dokumen tentang hasil Ujian Tengah 

Semester (2013/2014 dan 2014/2015) mata pelajaran IPA kelas 7 menunjukkan 

nilai rata-rata Ujian Tengah Semester (UTS) tertinggi diperoleh SMP Negeri 2 

(71,5) nilai rata-rata terendah diperoleh SMP PGRI 9 (41,3). Urutan nilai rata-rata 

UTS dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah SMP Negeri 2 (71,5), SMP 

Negeri 3 (69,2), SMP Negeri 1 (66,5), SMP Muhammadiyah Maos (49,5) dan 

SMP PGRI 9 (41,3). Berdasarkan nilai rata-rata tersebut menunjukkan SMP 

Negeri memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dari pada SMP swasta dengan selisih 

nilai 23,6. Perbedaan ini menurut Ahmadi (2013:78) disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain faktor internal meliputi kondisi fisiologi (kesehatan) dan 

psikologis (bakat, kecerdasan, motivasi) dan faktor eksternal (lingkungan sekolah, 

keluarga, dan masyarakat). Kondisi fisiologis siswa pada saat mengikuti pelajaran, 

seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, serta tidak 

dalam keadaan cacat jasmani, akan mempengaruhi proses dan hasil belajar. 

Kondisi psikologi mempengaruhi bidang tertentu yang memerlukan latihan, 

pengetahuan, pengalaman dan dorongan motivasi yaitu bakat. Siswa yang 
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berbakat dalam bidang IPA umumnya akan mudah mempelajari mata pelajaran 

yang sesuai dengan bidang tersebut, sehingga siswa dapat memperoleh prestasi 

yang lebih baik, sebaliknya siswa yang kurang mempunyai minat terhadap bidang 

IPA akan mengalami kesulitan belajar. Witleni dkk. (2011) menyatakan bahwa 

bakat memberikan pengaruh baik terhadap hasil belajar siswa sebesar 75,5%. 

Selain itu yang mempengaruhi bakat terkait dengan peningkatan prestasi adalah 

motivasi. Siswa yang memiliki motivasi akan senantiasa mengikuti proses 

pembelajaran dengan penuh perhatian, sedangkan siswa yang tidak memiliki 

motivasi cenderung tidak semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Motivasi memberikan pengaruh sangat baik terhadap hasil belajar siswa dengan 

prosentase 81,60%. Kondisi psikologi lain selain bakat dan motivasi yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar adalah intelegensi atau 

kecerdasan. Siswa dengan tingkat intelegensi di bawah normal yaitu 90-110 akan 

sulit untuk memperoleh prestasi yang baik. Arsyad (2014) berpendapat bahwa 

intelegensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan seseorang dalam 

belajar. Siswa yang memiliki tingkat  intelegensi 110-140 dapat digolongkan 

cerdas, sehingga mudah menerima pengajaran. Tingkat intelgensi ini mempunyai 

potensi untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan predikat yang baik. Dalam 

bidang pendidikan prestasi akademik sering digunakan untuk mengukur 

keberhasilan siswa dalam belajar. Keberhasilan siswa dalam belajar dapat 

menggambarkan IQ (intelligence quotient) sebagai tolak ukur kemampuan 

kognitif siswa baik. Kemampuan kognitif ini berkaitan dengan kemampuan 

berpikir dan kemampuan memperoleh pengetahuan. Hasil penelitian Arsyad 
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(2014) IQ dapat mempengaruhi peningkatan hasil belajar siswa sebesar 20%. 

Hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh kecerdasan emosi (Emotional 

Intelligence) yang dimiliki siswa. Arsyad (2014) menjelaskan kecerdasan emosi 

membantu meningkatkan hasil belajar siswa lebih tinggi (80%) daripada IQ. 

Goleman (2003) Emotional Intelligence berasal dari kemampuan memotivasi diri 

sendiri, kemampuan mengontrol emosi dengan baik, berempati, dan kemampuan 

bekerja sama. 

Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. 

Lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara 

sistematis melaksanakan program pendidikan, bimbingan, dan pengajaran dalam 

rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensi. Lingkungan 

sekolah yang kondusif akan mempengaruhi siswa dalam kegiatan belajar. 

Lingkungan sekolah yang kondusif misal: adanya fasilitas belajar yang lengkap di 

sekolah, hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa, dan hubungan siswa 

dengan siswa lain. Lingkungan belajar selain sekolah adalah lingkungan keluarga. 

Lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama sebelum siswa 

mengenal sekolah atau lembaga pendidikan. Keluarga disebut lingkungan yang 

utama karena di dalam lingkungan ini potensi siswa sebagian telah 

dikembangkan. Lingkungan keluarga mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. 

Keluarga yang harmonis secara langsung akan berdampak pada kondisi kejiwaan 

siswa, karena lingkunngan harmonis dapat membuat siswa belajar lebih tenang, 

serta mendapat bimbingan dan perhatian sehingga siswa lebih bersemangat dalam 
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belajar. Khafid (2008) menyebutkan 34,1% lingkungan sekolah dan lingkungan 

keluarga berpengaruh dalam keberhasilan belajar siswa. Lingkungan lain yang  

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah masyarakat. Masyarakat merupakan 

lingkungan sosial dalam pergaulan hidup siswa. Pergaulan dalam lingkungan 

sosial tidak lepas dari teman bergaul dan kegiatan siswa dalam masyarakat. 

Pergaulan siswa dalam masyarakat dapat menjadikan siswa bertambah wawasan, 

sehingga siswa memperoleh pengetahuan yang luas. Witleni dkk. (2011) 

menyatakan lingkungan masyarakat memberikan pengaruh baik terhadap hasil 

belajar siswa sebesar 69,54%. Selain itu ada faktor yang mempengaruhi hasi tes 

yaitu instrumen tes berupa soal. Guru dalam menyusun soal menyesuaikan 

kemampuan siswa terhadap penguasaan materi yang akan diujikan. Soal yang 

sukar akan mempengaruhi siswa dalam menjawab soal. Ariyana (2011) 

menyatakan semakin sukar soal akan menyebabkan siswa tidak mampu 

mengerjakan soal sedangkan semakin mudah soal akan menyebabkan siswa dapat 

mengerjakan soal.  

Menurut Rusmaryanti (2013), hasil belajar merupakan hasil yang dicapai 

siswa setelah melaksanakan kegiatan belajar yang merupakan hasil penilaian 

terhadap kemampuan siswa untuk mengetahui atau melihat kemajuan siswa dalam 

penguasaan materi pelajaran. Penilaian hasil belajar diperoleh melalui tes. Tes 

yang diujikan di sekolah umumnya berupa ulangan harian, Ujian Tengah 

Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Tes umumnya memiliki 

pertanyaan yang beragam dan memiliki beberapa kriteria yaitu salah satunya 

tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal ini mengkaji soal tes dari segi 
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kesukaran soal, sehingga dapat diperoleh soal tes yang termasuk mudah, sedang, 

dan sukar. Kriteria tersebut dapat diperoleh dengan cara menganalisis soal tes. 

Menganalisis soal tes merupakan tugas seorang guru. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran IPA di beberapa SMP, mengatakan bahwa 

guru tidak pernah melakukan analisis soal baik tingkat validitas,  reliabilitas, 

maupun tingkat kesukaraan soal. Guru hanya melakukan kegiatan evaluasi dengan 

membuat atau menyusun soal tes dan mengujikan saja kepada siswa. Menurut 

Uno (2011:21) guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam 

merencanakan dan melaksanakan pengajaran serta melaksanakan kegiatan 

evaluasi yaitu menyusun dan mengujikan soal tes. Dengan tidak melakukan 

analisis soal tes, maka kualitas soal tes yang diujikan menjadi tidak terukur dan 

belum jelas kelayakannya. Hal ini berdampak pada guru dan siswa. Dampak bagi 

guru adalah guru tidak mengetahui kualitas soal tes yang baik. Dampak bagi siswa 

yaitu pemahaman siswa menjadi tidak terukur dengan baik (Rahayu, 2014).  

Pihak lain yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas soal 

ialah Dinas Pendidikan. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas 

Pendidikan hanya mengadakan koordinasi, memerintah dan menunjuk beberapa 

guru untuk membuat soal tes dengan langkah – langkah menyusun soal tes, 

mengembangkan soal tes, mengolah hasil tes dan melaporkan pencapaian hasil 

tes. Dari langkah-langkah tersebut, menunjukkan Dinas Pendidikan tidak pernah 

melakukan analisis tingkat kesukaran soal, sehingga tidak diketahui kriteria 

tingkat kesukaran soal yang selama ini diujikan ke siswa. Selain itu soal UTS 

merupakan tahap tes awal untuk mengevaluasi hasil belajar, sehingga dapat 
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memberikan gambaran untuk mengadakan perbaikan di tahap tes selanjutnya. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian dilakukan dengan judul “ 

ANALISIS TINGKAT KESUKARAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER 

(UTS) IPA ANTARA SMP NEGERI DAN SMP SWASTA DI KECAMATAN 

MAOS ” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat kesukaran soal Ulangan Tengah Semester (UTS) IPA bagi 

siswa SMP Negeri di Kecamatan Maos? 

2. Bagaimana tingkat kesukaran soal Ulangan Tengah Semester (UTS) IPA bagi 

siswa SMP Swasta di Kecamatan Maos? 

3. Bagaimana perbandingan tingkat kesukaran soal Ulangan Tengah Semester 

(UTS) IPA antara SMP Negeri dengan SMP swasta di Kecamatan Maos? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui :  

1. Tingkat kesukaran soal Ulangan Tengah Semester (UTS) IPA bagi siswa SMP 

Negeri di Kecamatan Maos. 

2. Tingkat kesukaran soal Ulangan Tengah Semester (UTS) IPA bagi siswa SMP 

Swasta di Kecamatan Maos. 
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3. Perbandingan tingkat kesukaran soal Ulangan Tengah Semester (UTS) IPA 

antara SMP Negeri dengan SMP Swasta di kecamatan Maos. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat antara lain: 

1. Bagi Siswa 

a. Mengetahui pemahaman siswa dalam menjawab soal. 

b. Mengetahui perbedaan kemampuan siswa SMP Negeri dan SMP Swasta di 

kecamatan Maos dalam menjawab soal berdasarkan tingkat kesukaran soal 

UTS IPA 

2. Bagi Guru 

a. Dapat menganalisis tingkat kesukaran soal UTS. 

b. Dapat meningkatkan ketrampilan guru dalam penulisan soal UTS 

c. Mengetahui kriteria tingkat kesukaran soal UTS 

3. Bagi Sekolah 

a. Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam menyempurnakan 

soal-soal UTS untuk kepentingan lebih lanjut. 

b. Dapat mengevaluasi kembali soal-soal UTS dari tingkat kesukaran soal  

c. Sebagai dokumentasi  penelitian tentang analisis tingkat kesukaran soal. 
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