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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Belajar dapat didefinisikan kepada suatu kegiatan pencarian ilmu, 

dimana hasilnya berbekas dan berpengaruh terhadap orang yang mencarinya. 

Artinya, belajar tidak hanya sekadar aktivitas tetapi ia mesti mendatangkan 

pengaruh atau perubahan pada orang yang belajar tersebut.
1
 Dalam konteks 

belajar secara umum, Qardhawi (1989) mengutip hadist riwayat Ibnu ‘Ashim 

dan Thabrani menyatakan: “Wahai sekalian manusia, belajarlah! Karena 

ilmu pengetahuan hanya didapat melalui belajar”. Belajar merupakan 

kewajiban bagi setiap individu dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan 

sehingga derajat kehidupannya meningkat.
2
 Sesuai yang telah tercantum 

dalam firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11: 

                         

                     

                    

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
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beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

Komponen dalam pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, 

proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran merupakan kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. Proses belajar mengajar termasuk penguasaan materi 

selalu akan berorientasi kepada tujuan pembelajaran. Apakah tujuan 

pembelajaran tercapai atau tidak, baru akan terjawab setelah diadakan 

evaluasi dengan persyaratan memperhatikan tujuan pembelajaran dan materi 

pelajaran. Seperti yang telah diketahui bersama, pendidikan meupakan suatu 

sistem yang cukup kompleks. Dalam pelaksanaannya, berbagai variabel perlu 

diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun variabel-

variabel tersebut antara lain guru, fasilitas belajar siswa, lingkungan, 

kesadaran masyarakat untuk mendukung proses pendidikan dan evaluasi.
3
 

Evaluasi berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian yang pada 

umumnya diartikan tidak berbeda walaupun pada hakikatnya berbeda satu 

dengan yang lain. Pengukuran adalah proses membandingkan sesuatu melalui 

suatu kriteria baku, pengukuran bersifat kuantitatif. Adapun penilaian adalah 

suatu proses transformasi dari hasil pengukuran menjadi suatu nilai. Dengan 

demikian, evaluasi meliputi kedua langkah tersebut, yakni mengukur dan 

menilai dalam rangka pengambilan keputusan. Evaluasi pendidikan 
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memberikan manfaat bagi siswa/peserta pendidikan dan pengajar.
4
 Tujuan 

evaluasi menurut Tyler (1949) adalah untuk menentukan tingkat perubahan 

yang terjadi. Apakah perubahan yang terjadi pada diri peserta didik 

merupakan sesuatu yang signifikan untuk menentukan tingkat terjadinya 

perubahan tentu saja harus ada perbandingan. Perbandingan  perubahan yang 

paling penting dalam hal ini adalah perbandingan antara kemampuan awal 

yang dimiliki peserta didik sebelum mengikuti suatu proses pendidikan 

dengan kemampuan sesudah peserta didik mengikuti proses pendidikan 

tersebut.
5
  

Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui keberhasilan 

yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Hasil tersebut umumnya 

diukur dengan tes. Ini mudah dipahami karena pada masa ini tradisi evaluasi 

masih sangat kuat mengikuti tradisi pengukuran. Aplikasi pengukuran yang 

paling dominan adalah pada tes dan oleh karena itu evaluasi dan tes sering 

diartikan sama.
6
 Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur 

hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan 

penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan pendidikan dan pengajaran.
7
 

Guru telah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan melihat respon 

siswa telah menguasai kompetensi dasar. Guru dan siswa sama-sama 
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berharap hasil penilaian baik, tetapi ternyata tidak baik. Masalah tersebut 

mungkin bukan cara mengajar guru yang salah, bukan cara belajar siswa yang 

salah, kemungkinan alat evaluasinya atau soal-soal tes yang bermasalah.
8
 

Untuk mengetahui kualitas tes yang diberikan kepada siswa, guru perlu 

melakukan uji kriteria instrumen penilaian hasil belajar melalui analisis butir 

soal. Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimia SMA dan MA di 

Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa soal 

ujian kelas X semester ganjil tahun ajaran 2015/2016 belum dilakukan 

analisis butir soal, dan hasil ujian siswa semester ganjil  rata-rata dibawah 

KKM. Ini kemungkinan dikarenakan tingkat kesukaran soal yang diujikan 

tersebut terlalu tinggi/sulit sehingga siswa tidak mampu menjawabnya. 

Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa 

dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. 

Soal ujian yang dibuat tersebut belum diketahui kualitasnya sehingga perlu 

dilakukan analisis butir soal. Oleh karenanya soal ujian yang dibuat guru 

haruslah memiliki kualitas yang baik dan mampu memberikan hasil yang 

tepat sebagai salah satu sarana dalam melakukan proses evaluasi. Untuk 

mendapatkan soal yang berkualitas dan bermutu maka sebelum soal 

digunakan setiap butir soal perlu dianalisis terlebih dahulu.  Analisis butir 

soal  merupakan prosedur yang sistematis untuk mengkaji kualitas pertanyaan 

dalam tes dari jawaban siswa yang meliputi validitas , tingkat kesukaran soal, 

daya beda soal, efektifitas pengecoh, dan reliabilitas soal ujian.  
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Dari keterangan diatas, maka butir soal untuk ujian sangat perlu 

dilakukan uji validitas agar di dapatkan soal-soal yang bermutu. Sebelumnya 

penelitian yang serupa pernah dilakukan oleh Ata Nayla Amalia dan Ani 

Widayati, Program Studi Pendidikan Akuntansi UNY, dengan hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan validitas butir soal, soal 

tersebut memiliki butir soal yang valid. (2) Berdasarkan reliabilitas soal, soal 

tersebut memiliki koefisien reliabilitas yang tinggi. (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 tersebut mempunyai 

distractor yang berkualitas sangat baik.
9
 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis butir soal ujian semester 

ganjil kimia kelas X di SMA dan MA Kecamatan Tebingtinggi Timur 

Kabupaten Kepulauan Meranti.” 

B. Definisi Istilah 

   Untuk memperjelas pengertian terhadap kata-kata atau istilah dari judul 

penelitian ini, maka  penulis akan menjelaskan hal-hal yang nantinya akan 

menjadi pegangan  dalam penelitian ini, adapun istilah tersebut adalah : 
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1.  Analisis butir soal adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar    

diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai.
10

 

2. Kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari 

komposisi dan struktur zat kimia, serta hubungan keduanya dengan sifat 

zat tersebut.
11

 

C. Pemasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas 

maka penulis mengemukakan permasalahannya yaitu: soal ujian semester 

ganjil kimia kelas X di SMA dan MA Kecamatan Tebingtinggi Timur 

Kabupaten Kepulauan Meranti belum pernah dianalisis sehingga belum 

diketahui kualitasnya.  

2. Batasan Masalah 

Agar penulisan penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari 

masalah yang akan di teliti, maka penulis membatasi masalah dalam 

penelitian ini yaitu analisis butir soal ujian semester ganjil kimia kelas X 

di SMA dan MA Kecamatan Tebingtimur Timur Kabupaten Kepulauan 

Meranti di tinjau dari segi materi, konstruksi, bahasa, validitas item, 

reliabilitas item, tingkat kesukaran item, daya pembeda item, fungsi 

distractor dan distribusi C1, C2, C3 dan C4.   
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang 

maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Apakah soal ujian semester ganjil  kimia kelas X di SMA dan MA 

Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti 

memenuhi aspek materi, konstruksi dan bahasa?  

b. Bagaimanakah tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat 

kesukaran, dan efektifitas pengecoh soal ujian semester ganjil kimia 

kelas X di SMA dan MA Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten 

Kepulauan Meranti? 

c. Bagaimanakah kualitas soal yang dilihat dari distribusi; C1 

(pengetahuan / hafalan / ingatan), C2 (pemahaman), C3 (aplikasi / 

penerapan), C4 (analisis) soal ujian semester ganjil kimia kelas X di 

SMA dan MA Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan 

Meranti? 

D.  Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui : 

a. Kesesuaian soal ujian semester ganjil  kimia kelas X di SMA dan MA 

Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau 

dari aspek materi, konstruksi dan bahasanya. 
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b. Kualitas soal ujian semester ganjil  kimia kelas X di SMA dan MA 

Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau 

dari validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan 

efektifitas pengecohnya. 

c. Untuk mengetahui kesesuaian soal ujian semester ganjil kimia kelas X 

di SMA dan MA Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten 

Kepulauan Meranti dilihat dari distribusi C1, C2, C3 dan C4. 

2. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pelaku 

yang terlibat dalam proses pembelajaran dan juga untuk para pembaca : 

a. Bagi guru khususnya penyusun soal ujian semester ganjil  kimia kelas 

X di SMA dan MA Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten 

Kepulauan Meranti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembuatan soal yang akan datang sehingga dapat 

memperbaiki kualitas soal yang kurang baik dan sebagai referensi 

dalam memilih soal-soal, sehingga dapat dijadikan umpan balik untuk 

peningkatan atau perbaikan hasil belajar siswa pada periode 

berikutnya.  

b. Bagi siswa, memberikan informasi tingkat penguasaan bahan ajar dan 

tingkat pencapaian kompetensi dasar. Jika hasil evaluasi menunjukkan 

siswa belum dapat mencapai kompetensi maka siswa dapat dimotivasi 

untuk belajar lebih giat lagi. Sedangkan jika hasil evaluasi sudah 
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memuaskan maka akan timbul motivasi untuk mempertahankannya di 

waktu yang akan datang. 

c. Bagi sekolah, apabila guru mengadakan penilaian dengan alat tes yang 

tepat dan diketahui bagaimana hasil belajar siswanya maka dapat 

diketahui pula apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah 

sudah sesuai dengan harapan atau belum sehingga dapat membantu 

penentuan kebijakan sekolah selanjutnya. 

d. Bagi peneliti, sebagai pengalaman dan pengetahuan baru yang bisa di 

gunakan untuk membuat soal ujian apabila telah mengajar nantinya. 

e. Untuk pembaca sebagai bahan informasi yang bisa menambah 

pengetahuan pembaca. 

 


