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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbagai laporan menyatakan bahwa mutu pendidikan di Indonesia 

sangat tertinggal dengan negara ma ju, bahkan diantara negara 

berkembang sekalipun. Sementara itu, kita menyadari bahwa kemajuan 

suatu bangsa akan semakin bergantung pada sumber daya manusia dan 

bukan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi era 

globalisasi yang semakin luas, sistem pe ndidikan kita harus diperbaiki, 

sehingga dapat menghasilkan manusia cerdas, mandiri dan dapat bersaing 

di tingkat internasional. Dalam kaitan itu, salah satu upa ya yang 

dilakukan pemerintah yaitu membenahi kurikulum sekolah dasar dan 

menengah dengan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi 

(KBK) (Anonim, 2000). 

Profil adalah pandangan secara komrehensif terkait berbagai 

permasalahan yang menjadi aspek pembicaraan mengenai obyek yang 

dibahas (Anonim, 2008). Profil soal ujian merupakan gambaran secara 

umum mengenai jenis soal yang dipandang memiliki spesifikasi tertentu 

dengan butir-butir lainnya.  

Kebijakan pemerintah menggunakan kur ikulum berbasis 

kompetensi dida sarkan pada PP Nomor 25 tahun 2005 tentang pembagian 

kewenangan pusat dan daerah. Pada PP ini dalam bidang pendidikan dan  
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Menurut Wilson (2001) paradigma pendidikan yang berhasil 

kompetensi mencakup kurikulum, peda gogi dan penelitian yang 

menekankan pada standar atau hasil kurik ulum berisi bahan ajar yang 

diberikan ke pada peserta didik mela lui proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pedagogi yang mencakup 

strategi atau metode mengajar. Tingkat keberhasilan belajar yang dicapai 

peserta didik dapat dilihat pada hasil belajar yang mencakup ujian, tugas-

tugas dan pengamatan. 

Belajar adalah salah satu proses, oleh karena itu belajar berlangsung 

secara aktif dan interaktif dengan menggunakan berbagai pendidikan hanya 

berperan sebagai fasilitator dalam menunjang keberhasilan proses yang 

dilakukan oleh peserta didik. Hal-hal tersebut antara lain: sarana, media, 

sumber dan fasilitas yang ada dalam lembaga pendidikan (Ardiana, 2001). 

Mata pelajaran dituntut mempunyai andil dan peran yang besar 

dalam peningkatan Imtaq siswa yang dilakukan melalui: 

1.  Meningkatkan pokok bahasan, subpokok bahasan masing-masing mata 

pelajaran dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. 

2.  Menyelaraskan konsep IPTEK dan sesuai dengan nilai-nilai Imtaq. 

3.  Menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada siswa bahwa Allah SWT 

telah menetapkan prinsip-prinsip keteraturan alam semesta atau 

Sunatullah (Anonim, 2001). 
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Keberhasilan kegiatan pembelajaran untuk sementara ini hanya 

fokus pada tinggi rendahnya pencapaian nilai Ebtanas yang telah ditempuh 

oleh siswa. Jika siswa memperoleh nilai yang tinggi, maka siswa tersebut 

dikatakan berhasil, sedangkan siswa yang memperoleh nilai dibawah 

standar dikatakan tidak berhasil alias gagal. Indikator inilah yang 

sementara dijadikan ukuran. Padahal jika dilihat dari pengertian belajar, 

bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan ketrampilan, maka indikator tersebut 

kurang tepat karena indikator tersebut hanya menitik beratkan pada aspek 

kognitif saja dan melupakan aspek afektif dan psikomotorik (Suharsono, 

2003). 

Agar memperoleh hasil yang memuaskan dala m proses belajar 

mengajar peserta didik dan pendidik perlu bekerja bersama-sama untuk 

dicapai, karena dalam proses pembelajaran itu tidak hanya mendengarkan 

saja, melainkan banyak kegiatan pembelajaran yang baik, selain itu 

pendidik juga harus memahami kondisi siswa dalam arti pendidik 

memahami perkembangan potensi poserta didik yang meliputi 

perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik 

(Moeslichatoen, 1999: 23). 

Biologi memiliki karakeristik yang berbeda dengan ilmu yang alam 

hal obyek, persoalan dan metodenya. Biologi memiliki struktur keilmuwan 

yang komprehensif dan mudah dipahami seperti yang dikembangkan oleh 
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BSCN (Biological Science Curriculum Study) yang dapat menjadi acuan 

strukturisasi materi biologi SMA ( Mayer, 1978: 2). 

Evaluasi merupakan proses sederhana untuk menetapkan nilai 

kepada sejumlah tujuan, ke giatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, 

obyek (Davies, 1981: 3) sedangkan Wand dan Brown mengemukakan 

evaluasi merupakan suatu prosses untuk menentukan nilai dari suatu 

(tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk, kerja, proses dan obyek) berdasarkan 

kriteria tertentu melalui penilaian (Mujiono, 1999:190 – 191) . 

Tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan data, pembuktian yang 

akan menunjukkan sampai dimana tingkat kemampuan dan keberhasilan 

siswa dalam pcncapaian kurikulum. Di samping itu juga dapat digunakan 

menilai sampai dimana  ke efektitan pengalaman-pengalaman pengajar, 

kegiatan-kegiatan mengajar atau metode -metode mengajar  yang digunakan 

(Purwanto, 1994: 5).  

Ujian akhir sekotah adalah salah satu alat ukur yang paling banyak 

digunakan untuk menentukan keberhasilan seseorang dalam proses 

mengajar atau untuk menentukan keberhasilan suatu program (Zainul dan 

Nasoetion, 1996: 20). Keberhasilan mengungkapkan hasil belajar serta 

proses belajar siswa sebagaimana adanya, bergantung pada kualitas suatu 

alat evaluasi dan cara pelaksanaan evaluasi. Tes atau ujian harus memiliki 

butir soal yang baik dan benar apabila mempunyai ciri-ciri antara lain 

analisis secara teoritik dan analisis secara empiris, yaitu dengan 

menggunakan tes obyektif dan tes subyektif. 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, maka pemasalahan yang menjadi pokok 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut "Bagaimana tin gkat kebaikan 

dan kebenaran prof il butir soal ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester gasal di kelas III jurusan IPA SMA Islam Sudirman 

Tanggungharjo Grobogan semester gasal tahun pelajaran 2004/2005? ". 

 

C. Pembahasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih berfokus dan terarah, dari berbagai 

masalah maka permasalahan dibatasi sebagai berikut: 

1.  Analisis Soal 

Pada penelitian ini yang digunakan adalah analisis teoritik. 

Analisis teoritik merupakan penyelidikan soal-soal untuk mengetahui 

keadaan sebenarnya, meliputi: 

a. Analisis kesesuaian soal dengan TIK. 

b. Analisis soal berdasarkan ranah kognitif. 

c. Analisis soal berdasarkan kaidah penulisan soal.  

2.  Soal 

Soal-soal yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah butir 

soal ujian tengah semester dan ujan akhir semester gasal kelas III 

jurusan IPA SMA Islam Sudiman Tanggungharjo Grobogan tahun 

pelajaran 2004/2005. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tingkat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat kebaikan dan kebenaran soal ujian tengah semester dan 

ujian akhir semester gasal kelas III jurusan IPA SMA Islam Sudirman 

Tanggungharjo, Grobogan tahun pelajaran 2004/2005 berdasarkan analisis 

teoritik. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan untuk diperoleh dari penelitian ini 

adalah untuk memberikan sumbangan pikiran terhadap program 

pengajaran khususnya mata pelajaran Biologi kelas III jurusan IPA S MA 

Islam Sudirman Tanggungharjo, Grobogan tahun pelajaran 2004/2005.  

Sebagai bahan masukan khususnya bagi guru Biologi SMA Islam 

Sudirman untuk meningkatkan alat evaluasi sehingga mengukur mutu 

hasil pendidikan. 




