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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tolak ukur hasil pembelajaran dapat dilihat dari kegiatan evaluasi

pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki peranan yang penting dalam

seluruh kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan evaluasi pembelajaran ini, guru

dapat mengukur apakah siswa sudah menguasai ilmu yang telah dipelajari oleh

siswa atas bimbingan guru sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Makna

evaluasi dapat dilihat dalam al-Qur’an surah Al Mulk ayat 2 yaitu:

Artinya: “(Dialah Allah) yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji
kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha
Perkasa, Maha Pengampun.”(Q.S Al-Mulk : 2)

Makna evaluasi yang terkandung dalam ayat di atas adalah menguji.

Pengertian evaluasi berdasarkan ayat di atas adalah evaluasi merupakan suatu

usaha untuk memikirkan, memperkirakan, menimbang, mengukur, dan

menghitung aktifitas yang telah dikerjakan, dikaitkan dengan tujuan yang

dicanangkan untuk meningkatkan usaha dan aktifitas menuju tujuan yang lebih
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baik diwaktu mendatang, segi-segi yang mendukung dikembangkan dan segi-

segi yang menghambat ditinggalkan.1

Proses evaluasi dalam menilai sesuatu dapat dilakukan dengan

pengukuran, dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian, dan pengujian

inilah yang dalam dunia kependidikan dikenal dengan istilah tes.2 Tes biasanya

digunakan untuk mengetahui / mengukur sejauh mana siswa telah menguasai

pelajaran yang disampaikan terutama meliputi aspek pengetahuan dan

keterampilan.3

Tes diharapkan dapat menggambarkan sampel perilaku dan menghasilkan

nilai yang objektif serta akurat dalam penilaian hasil belajar. Jika butir soal

dalam tes yang digunakan guru kurang baik, maka hasil yang diperoleh pun

tentunya kurang baik. Hal ini dapat merugikan peserta didik itu sendiri. Artinya,

hasil yang diperoleh peserta didik menjadi tidak objektif dan tidak adil. Oleh

sebab itu, butir soal dalam tes yang digunakan guru harus memiliki kualitas yang

lebih baik dilihat dari berbagai segi. Untuk mengetahui apakah tes yang

digunakan berkualitas baik atau kurang baik, maka perlu dilakukan analisis

kualitas tes.4 Tes hasil belajar yang baik harus teruji dalam dua tahap pengujian,

yaitu secara teoritik dan empirik.5

1http//bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=457:%20
penerapan-prinsip-qurani-dalam-evaluasi-pembelajaran-dan-kediklatan&catid=41:top-headlines

2 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 5
3 Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran, Graha Ilmu, Yogyakarya, 2012, hal 101
4 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hal 246
5 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011, hal 96



3

Analisis kualitas butir soal adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes

agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai.6

Kegiatan menganalisis kualitas butir soal merupakan kegiatan yang harus

dilakukan pendidik untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan

ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari

jawaban peserta didik untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Tujuan

analisis kualitas butir soal ini untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi

atau membuang soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi

diagnostik pada peserta didik apakah mereka sudah atau belum memahami

materi yang telah diajarkan.7

Analisis kualitas butir soal dapat dilakukan dengan dua cara yaitu analisis

kualitas butir soal secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitas butir soal

secara kualitatif/teoritik dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal. Aspek

yang diperhatikan dalam penelaahan secara kualitatif adalah setiap soal ditelaah

dari segi materi, konstruksi, bahasa/budaya dan kunci jawaban/pedoman

penskorannya.8 Adapun pedoman dalam menelaah butir soal adalah (1) soal

sesuai dengan indikator, yaitu setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan

rumusan indikator soal yang sudah disusun dalam kisi-kisi soal, (2) kunci

jawaban yang benar hanya satu, artinya setiap satu butir soal hanya memiliki satu

6 Nana Sudjana, Penelitian Hasil Belajar Mengajar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal
135

7Wahidmurni, Alfin Mustikawan, Ali Ridho, Evaluasi Pembelajaran Kompetensi dan Praktik,
Nuha Litera, Yogyakarta, 2010, hal 117

8 Ibid, hal 120
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kunci jawaban yang benar, (3) semua pilihan jawaban logis yang artinya semua

pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama seperti yang ditanyakan

oleh pokok soal, (4) rumusan soal jelas, materi yang hendak ditanyakan harus

jelas dan tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran yang berbeda dari yang

dimaksudkan penulis, (5) tidak ada petunjuk pada jawaban yang benar, butir soal

yang ditulis tidak terdapat kata atau kelompok kata yang dapat memberi petujuk

pada jawaban yang benar, (6) tidak menggunakan pernyataan negatif ganda,

pokok soal jangan sampai terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti

negatif. Hal ini untuk mencegah kesalahan penafsiran siswa dalam mengartikan

soal, (7) panjang kalimat jawaban sama atau hampir sama, (8) tidak

menggunakan pilihan jawaban “semua salah” atau “semua benar”, (9) jawaban

dalam bentuk angka diurutkan, (10) gambar atau grafik dapat dibaca dengan

jelas, (11) menggunakan tata bahasa baku, butir soal dibuat sesuai dengan kaidah

bahasa Indonesia dan tidak menggunakan bahasa daerah atau bahasa yang

berlaku setempat dan (12) menggunakan bahasa yang komunikatif, artinya, butir

soal mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa.9 Pentelaah adalah teman

sejawat yang sebidang dan memiliki pengetahuan tentang pembuatan tes yang

baik. hasil telaah digunakan untuk memperbaiki butir tes. Jadi, sebelum butir

diujicobakan, butir tes sudah diperbaiki.10

9 Djemari Mardapi, Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Nontes, Mitra Cendekia Press,
Yogyakarta, 2008, hal 157

10 Ibid, hal 137
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Analisis kualitas butir soal secara kuantitatif adalah penelaahan soal

didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan.11 Setelah butir-

butir soal ditelaah maka langkah selanjutnya dalam pengembangan tes adalah

mengumpulkan data empiris melalui pengujian. Ujicoba dapat dilakukan untuk

butir-butir soal yang akan dilakukan dalam skala luas seperti ujian tingkat

regional atau nasional, dan hasilnya dimasukkan ke dalam bank soal. Untuk soal

buatan pendidik yang digunakan dikelas, uji coba tes tidak perlu dilakukan.

Analisis kualitas butir soal dapat dilakukan setelah tes digunakan. Apabila hal ini

sering dilakukan, kemampuan pendidik dalam membuat tes yang baik akan

tercapai.12

Analisis kualitas butir soal secara kuantitatif, memiliki sejumlah

karakteristik yang diuji yaitu, (1) tingkat kesukaran, yaitu pengukuran seberapa

besar derajat kesukaran suatu soal, (2) daya beda, adalah perhitungan sejauh

mana suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai

kompetensi dengan peserta didik yang belum/kurang menguasai kompetensi, dan

(3). efektifitas pengecoh/fungsi distraktor. Setiap butir akan diperiksa mutunya

dalam tiga karakteristik tersebut. Butir yang baik adalah butir yang mempunyai

tingkat kesukaran sedang, daya beda yang tinggi, dan pengecoh yang berfungsi

11 Wahidmurni, dkk, op.cit, hal 127
12 Djemari Madapi, Op.Cit, hal 139
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efektif. Karakteristik butir itu diuji dengan cara tertentu berdasarkan data hasil

ujicoba butir secara empiris pada siswa ujicoba.13

SMA Negeri 5 Pekanbaru merupakan salah satu sekolah rujukan yang ada

di Pekanbaru. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah ini adalah

Prakarya dan Kewirausahaan mencakup aktivitas dan materi pembelajaran yang

secara utuh dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan

sikap yang diperlukan untuk menciptakan karya nyata, menciptakan peluang

pasar, dan menciptakan kegiatan bernilai ekonomi dari produk dan pasar.14 KKM

yang harus dicapai oleh siswa dalam mata pelajaran Prakarya dan

Kewirausahaan adalah sebesar 80.

Wawancara singkat yang dilakukan penulis kepada salah seorang guru

mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di SMA Negeri 5 Pekanbaru,

menyatakan bahwa soal ujian semester genap mata pelajaran prakarya dan

kewirausahaan kelas X adalah soal yang dibuat oleh satu orang perwakilan Guru

pengajar mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di SMA Negeri 5

Pekanbaru. Soal tersebut digunakan oleh semua kelas X IPA dan IPS yang ada di

SMA Negeri 5 Pekanbaru.

13 Purwanto, Op, Cit, hal 99
14Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Prakarya dan Kewirausahaan Untuk

SMA/MA/SMK/MAK kelas X Semester 2, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud,
Jakarta, 2014, hal iii
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Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap butir soal ujian

semester genap mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas X di SMA

Negeri 5 Pekanbaru, maka penulis dapat mengambil beberapa fenomena yaitu :

1. Masih terdapat butir soal yang menggunakan alternatif jawaban “semua

jawaban salah”.

2. Terdapat butir soal yang pada salah satu alternatif jawabannya ditulis dengan

huruf kapital. Hal tersebut dapat menggiring persepsi siswa bahwa alternatif

jawaban yang ditulis dengan huruf kapital merupakan kunci jawaban.

3. Masih terdapat butir soal yang pada penyusunan kata-katanya tidak tepat

sehingga butir soal tersebut tidak dapat dipahami siswa.

4. Terdapat butir soal yang ditulis dua kali dengan nomor yang berbeda.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Butir Soal Ujian Semester Genap

Pada Siswa Kelas X Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan Tahun

Ajaran 2016/2017 di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini,

maka perlu adanya penegasan istilah, yaitu :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan,

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.15 Analisis juga

15 http//kbbi.web.id/analisis/11-mei-2018
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merupakan proses untuk mengetahui informasi dari data yang telah

dikumpulkan.

2. Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, derajat atau taraf

(kepandaian, kecakapan dan sebagainya), mutu.16 Kualitas merupakan istilah

yang digunakan sebagai tingkat ukuran/level/mutu mengenai baik buruknya

sesuatu, baik itu sesuatu hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam penelitian ini, kualitas yang dimaksud adalah bagaimana mutu atau

tingkat baik buruknya butir soal ujian semester genap kelas X mata pelajaran

prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 5 Pekanbaru.

3. butir soal merupakan bentuk satuan untuk soal, sehingga setiap item bentuk

pertanyaan atau pernyataan dikenal sebagai butir soal.17 Butir soal merupakan

satuan pertanyaan/pernyataan yang terdapat dalam sebuah tes. Butir soal yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat

dalam soal ujian semester genap kelas X mata pelajaran prakarya dan

kewirausahaan di SMA Negeri 5 Pekanbaru.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini

difokuskan pada analisis terhadap kualitas butir soal ujian semester genap kelas

X Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan tahun ajaran 2016/2017 yang

ditinjau secara kualitatif dan kuantitatif.

16 Ibid.,
17 Purwanto, Op.cit, hal 74
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana kualitas butir soal ujian semester genap mata

pelajaran kelas X jika ditinjau secara kualitatif dan kuantitatif?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui kualitas butir soal ujian semester genap mata

pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas X ditinjau dari segi kualitatif dan

kuantitatif.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

a. Bagi Guru,

Sebagai masukan bagi guru dalam penyusunan soal yang

berkualitas untuk melaksanakan penilaian proses belajar mengajar. Serta

untuk mengetahui kualitas butir soal ujian semester genap agar bisa

dijadikan patokan untuk menyusun soal ujian di masa yang akan datang.

b. Bagi Sekolah,

Memudahkan para guru dalam menyusun soal yang berkualitas

baik, agar bisa dijadikan oleh sekolah sebagai alat ukur menilai

kemampuan siswa/siswi dalam memahami materi pelajaran yang sesuai

dengan tujuan pendidikan.
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c. Bagi Peneliti,

Penelitian ini merupakan bahan informasi guna meningkatkan dan

menambah pengetahuan serta keahlian dalam bidang pendidikan sebagai

seorang calon guru.


