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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan 
aspek kognitif, materi ajar, serta distraktor berdasarkan kesalahan siswa yang 
terdapat dalam soal ujian akhir sekolah berstandar nasional matematika 
(UASBN) SD/MI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Objek dari 
penelitian ini adalah soal-soal UASBN SD/MI Tahun Ajaran 2009/2010 dan 
2010/2011. Pengumpulan data dilakukan dengan meminta dokumen soal yang 
ada disalah satu Sekolah Dasar di Kabupaten Karanganyar yaitu SD Negeri 02 
Pulosari untuk dianalisis. Dari hasil penelitian diperoleh data: A. Prosentase 
aspek kognitif: 1) Soal UASBN 2009/2010: (a) Level mengingat 22,5%; (b) 
Level memahami 35%; (c) Level menerapkan 42,5%, 2) Soal UASBN 
2010/2011: (a) Level mengingat 20 %; (b) Level memahami 37,5%; (c) Level 
menerapkan 42,5%. B. Prosentase materi ajar (1) Soal UASBN 2009/2010: (a) 
Materi bilangan 42,5%; (b) Materi geometri dan pengukuran 47,5%; (c) Materi 
pengolahan data 10%. 2) Soal UASBN 2010/2011: (a) Materi bilangan 37,5%; 
(b) Materi geometri dan pengukuran 52,5%; (c) Materi pengolahan data 10%. 
C. Tingkat kesalahan yang diambil dari distraktor pada soal UASBN Tahun 
Ajaran 2009/2010 dan 2010/2011: 1) Materi bilangan: (a) Salah bahasa 
11,46%; (b) Salah konsep 32,29%; (c) Salah proses menghitung 56,25%, 2) 
Materi geometri dan pengukuran: (a) Salah bahasa 10% (b) Salah konsep 
61,67%; (c) Salah proses menghitung 28,33%, 3) Materi pengolahan data (a) 
Salah bahasa 37,5%; (b) Salah konsep 29,16%; (c) Salah proses menghitung 
33,34%. Kesimpulan penelitian ini adalah kedua soal tersebut terlalu mudah 
dan tidak bisa digunakan dalam pengembangan level berfikir tingkat tinggi, 
materi yang banyak digunakan dalam kedua soal tersebut adalah materi 
geometri dan pengukuran, sedangkan untuk analisis kesalahan yang sering 
terjadi adalah salah konsep . 

Kata Kunci: aspek kognitif, materi ajar, analisis kesalahan, soal UASBN SD/ 
MI  



PENDAHULUAN 

 

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 tahun 

pertama masa sekolah peserta didik. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2001) Pasal 17 mendefinisikan pendidikan 

dasar sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah. (2) Pendidikan dasar berbentuk 

sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang 

sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah 

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat.  

Periode pendidikan dasar adalah 6 tahun untuk SD/MI sederajad. 

Diakhir masa SD sederajat, peserta didik diharuskan mengikuti dan lulus Ujian 

Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Pemerintah menggunakan 

UASBN sebagai instrumen pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik 

secara nasional. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2006 pasal 1 yang menegaskan bahwa 

Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta 

didik secara nasional untuk jenis pendidikan dasar dan menengah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, pasal 22 ayat 1 

menetapkan bahwa penilaian hasil pembelajaran mencakup aspek kognitif, 

psikomotorik, dan/atau afektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. 



Secara umum aspek kognitif mencakup hasil belajar intelektual. Soal adalah 

instrument pengukur standar kompetensi lulusan dari segi aspek kognitif. 

Bloom membagi aspek kognitif menjadi enam tingkatan yaitu mengingat, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan kreativitas. 

Permendiknas No 82 tahun 2008 menyebutkan bahwa Soal-soal ujian 

yang diberikan pada UASBN menggunakan standar kompetensi kelulusan 

irisan (interseksi) dari pokok bahasan kurikulum 1994, standar kompetensi dan 

kompetensi dasar pada kurikulum 2004, dan standar isi 2006. Mata pelajaran 

yang diujikan dalam pada UASBN untuk SD, MI, dan SDLB meliputi 

matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam (IPA).  Dari ketiga 

mata pelajaran yang diujikan,  matematika dianggap sebagai mata pelajaran 

yang menakutkan. Fenomena yang terjadi dimasyarakat  menyebutkan bahwa 

soal matematika terlalu rumit dan sulit, materi soal yang diujikan tidak sesuai 

dengan yang diajarkan, serta pilihan jawaban yang ada dalam soal sangat mirip 

sehingga banyak yang terkecoh.  

Jawaban pengecoh tersebut disebut dengan distraktor. Distraktor juga 

berfungsi untuk melihat kesulitan siswa dalam mengerjakan suatu soal. 

Berdasarkan penelitian dari  Drs. H. Sumardi, M.Si terhadap analisis jawaban 

hasil UASBN dari seluruh SD di kabupaten Sukoharjo tahun 2009 yang 

dilakukan terhadap 12 kecamatan, 462 sekolah dasar dengan 9779 siswa 



diperoleh hasil bahwa kebanyakan siswa SD mengalami kesulitan dalam materi 

aritmatika, pengukuran dan geometri, serta pengolahan data. 

Pada materi aritmatika siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

operasi hitung bilangan dan penggunaanya dalam kehidupan sehari-hari, 

menentukan KPK dan FPB dari suatu bilangan dan memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan perbandingan dan skala. Pada materi pengukuran dan 

geometri siswa mengalami kesulitan dalam menentukan hasil pencerminan 

suatu bangun datar, menentukan keliling dan luas gabungan dua bangun datar, 

menghitung volume kubus dan balok dan menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas bangun datar. Pada materi pengolahan data siswa 

mengalami kesulitan membaca dan menafsirkan unsur dalam diagram batang 

dan diagram lingkaran dan menentukan rata-rata hitung dan modus sekumpulan 

data. 

Berdasarkan masalah diatas, maka penelitian ini difokuskan pada 

analisis soal UASBN mata pelajaran matematika SD/MI ditinjau dari segi 

kognitif, segi topik, serta analisis distraktor berdasarkan kesalahan siswa dalam 

mengerjakan soal. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis datanya 

adalah non statistik.  Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dengan data 



yang dianalisis berupa data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau 

lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati. 

Strategi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif 

karena analisis datanya non-statistik. Penelitian ini juga difokuskan aspek 

kognitif soal UASBN matematika SD/MI digunakan analisis deskriptif karena 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan aspek kognitif dalam soal 

tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengkaji materi dalam soal UASBN 

matematika SD/MI. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian mengenai 

distribusi distraktor berdasarkan kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

tersebut. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain : 1) Penentuan Soal yang di Kaji: Soal yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah soal UASBN matematika SD/MI tahun ajaran 2009/2010 

dan 2010/2011  , 2) Penggunaan data: Soal pada UASBN matematika SD/MI 

tahun ajaran 2009/2010 dan 2010/2011 yang terkumpul akan di analisis untuk 

menggambarkan pengklasifikasian soal kedalam aspek kognitif, materi ajar, 

serta distribusi distraktor berdasarkan kesalahan siswa. Soal yang telah 

dianalisis dituangkan dalam sebuah tabel. 



Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis aspek kognitif, 

materi ajar serta distribusi distraktor dengan kategori: 

1. Aspek Topik 

Soal UASBN 

Aspek Kognitif 

mengingat memahami  menerapkan  menganalisa  mengevaluasi  
k

reativitas  

- - - - - - - 

Jumlah        

 

2. Materi Ajar 

Soal UASBN 

Materi Ajar 

Bilangan 
Geometri dan 
Pengukuran 

Pengolahan 
Data 

- - -  

Jumlah    

 

3. Distribusi Distraktor 

No.Soal Pilihanjawaban Salah 
Bahasa 

Salah 
Konsep 

Salah 
Perhitungan 

Keterangan 

 A     

B     

C     

D     

 



Setelah mendapat data dalam bentuk tabel seperti diatas, tabel tersebut 

di ubah ke dalam diagram batang sehingga dapat mempermudah dalam menarik 

kesimpulan atau menentukan tindakan selanjutnya. Dalam menarik kesimpulan 

mencakup kesimpulan sesuai peningkatan atau perubahan data diri peneliti dan 

anggota peneliti serta situasi tempat melakukan penelitian. Dalam menarik 

kesimpulan, peneliti harus melakukan secara bertahap mulai kesimpulan 

sementara sampai kesimpulan terakhir. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aspek kognitif yang terdapat dalam tiap-tiap kode soal terdiri dari 

aspek kognitif level mengingat; level memahami; level menganlisis level 

mengevaluasi; level kreativitas. 

Untuk level mengingat (C1) prosentase tertinggi pada soal UASBN 

2009/2010 dengan prosentase 22,50%, sedangkan prosentase terendah pada 

soal UASBN 2010/2011 dengan prosentase 20%. Untuk level menerapkan (C2) 

prosentase tertinggi pada soal UASBN 2010/2011 dengan prosentase 37,50%, 

sedangkan prosentase terendah pada soal UASBN 2009/2010 dengan 

prosentase 35%. Untuk level mengaplikasi (C3) prosentase pada soal UASBN 

2009/2010 dan pada soal UASBN 2010/2011 memiliki jumlah yang sama 

dengan prosentase 42,50%.  



Dari 80 soal yang terdapat pada soal Ujian Akhir Sekolah Berstandar 

Nasional matematika SD/MI tahun Ajaran 2009/2010 dan 2010/2011 dapat 

diketahui digunakan pada soal tersebut sebanyak 17 soal atau sekitar 21.25%, 

kemudian aspek kognitif level memahami (C2) memiliki jumlah yang lebih 

banyak yaitu 29 soal atau sekitar 36,25% dan prosentase tertinggi yang 

digunakan dalam soal tersebut adalah aspek kognitif level menerapkan (C3) 

yaitu sebesar 34 soal atau sekitar 42,50%. Untuk ketiga level aspek kognitif 

yang lain yaitu menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan kreativitas (C6) tidak 

terdapat pada soal tersebut.Hal ini menunjukkan bahwa kedua soal tersebut 

terlalu mudah dan tidak bisa digunakan dalam pengembangan skill berpikir 

tingkat tinggi (higher order thinking skill). 

Materi ajar yang terdapat dalam tiap-tiap kode soal terdiri dari materi 

bilangan yang meliputi sifat-sifat operasi hitung bilangan serta penggunaanya 

dalam pemecahan masalah; materi geometri dan pengukuran meliputi 

pengukuran, penggunaan satuan-satuan panjang, berat, suhu dan unsur-unsur 

yang terdapat dalam bangun datar dan bangun ruang serta menggunakan 

koordinat cartesius; materi pengolahan data meliputi penyajian data dalam 

bentuk diagram, mencari rata-rata, modus, dan median dari suatu data. Untuk 

materi bilangan memiliki prosentase tertinggi pada soal UASBN 2009/2010 

dengan prosentase sebesar 42,50%, sedangkan prosentase terendah terdapat 

pada soal UASBN 2010/2011 dengan prosentase sebesar 37,50%. Untuk materi 



geometri dan pengukuran memiliki prosentase tertinggi pada soal UASBN 

2010/2011 dengan prosentase sebesar 52,50%, sedangkan prosentase terendah 

terdapat pada soal UASBN 2009/2010 dengan prosentase sebesar 47,50%. 

Untuk materi pengolahan data memiliki prosentase yang sama pada soal 

UASBN 2009/2010dan pada soal UASBN 2010/2011 dengan prosentase 

sebesar 10%.  

Dari 80 soal pilihan ganda pada Ujian Akhir Sekolah Berstandar 

Nasional matematika kelas VI SD/MI Tahun Ajaran 2009/2010 dan 2010/2011 

dapat diketahui materi ajar Geometri dan  Pengukuran (T2) merupakan materi 

ajar yang banyak digunakan dalam soal tersebut yaitu sebesar 40 soal atau 

sebesar 50%, kemudian materi ajar bilangan (T1) memiliki jumlah 32 soal atau 

sekitar 40%. Sedangkan materi pengolahan data (T3) memiliki jumlah paling 

sedikit yang digunakan dalam soal tersebut yaitu sebesar 8 soal atau sebesar 

10%. 

Tipe kesalahan yang dianalisis disesuaikan dengan materi ajar yang 

tercantum pada Standar kompetensi dan kompetensi dasar SD/MI mata 

pelajaran  matematika. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menganalisis 

mengenai penyebab kesalahan siswa dalam mengerjakan soal UASBN 

matematika Tahun Ajaran 2009/2010 dan 2010/2011, melainkan menganalisis 

mengenai kesalahan siswa yang terjadi saat mengerjakan soal UASBN 



matematika Tahun Ajaran 2009/2010 dan 2010/2011 yaitu kesalahan 

terjemahan atau bahasa, kesalahan konsep, serta kesalahan proses menghitung.  

Untuk kesalahan terjemahan atau bahasa (D1) memiliki prosentase 

tertinggi pada materi pengolahan data dalam soal UASBN 2010/2011 yaitu 

sebesar 41,66%, sedangkan prosentase terendah terdapat pada materi geometri 

dan pengukuran dalam soal UASBN 2010/2011 sebesar 7,94%. Untuk 

kesalahan konsep (D2) memiliki prosentase tertinggi pada materi geometri dan 

pengukuran dalam soal UASBN 2010/2011 yaitu sebesar 66,66%, sedangkan 

prosentase terendah terdapat pada materi pengolahan data dalam soal UASBN 

2009/2010 dengan prosentase sebesar 25%. Untuk kesalahan proses 

menghitung (D3) memiliki prosentase tertinggi pada materi bilangan dalam soal 

UASBN 2009/2010 yaitu sebesar 58,86%, sedangkan prosentase terendah 

terdapat pada topik pengolahan data dalam soal UASBN 2010/2011 dengan 

prosentase 25%.  

Dari 240 distraktor yang terdapat dalam soal UASBN matematika 

tahun Ajaran 2009/2010 dan Tahun Ajaran 2010/2011 dapat diketahui 

kesalahan konsep (D2) merupakan tipe kesalahan yang paling banyak terjadi 

dalam soal tersebut yaitu terdapat 109 distraktor atau sekitar 45,42%, kemudian 

kesalahan proses menghitung (D3) terdapat 95 distraktor atau 39,58%. 

Sedangkan kesalahan terjemahan atau bahasa (D1) merupakan tipe kesalahan 



yang paling sedikit terjadi pada soal tersebut yaitu sebesar 36 distraktor atau 

sebesar 15%. 

Dari komposisi distraktor tersebut dapat dilihat bahwa siswa kurang 

bisa menginterpretasikan informasi dari soal UASBN tahun ajaran 2010/2011 

pada topik pengolahan data. Dalam menerapakan konsep, siswa banyak 

melakukan kesalahan dalam topik  geometri dan pengukuran. Pada topik 

bilangan siswa banyak melakukan kesalahan dalam proses menghitung. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Aspek kognitif level mengingat dengan prosentase tertinggi terdapat pada 

soal UASBN matematika SD/MI tahun ajaran 2009/2010 yaitu sebesar 

22,50%, sedangkan prosentase terendanya adalah 20% pada soal UASBN 

matematika SD/MI tahun ajaran 2010/2011.Aspek kognitif level 

memahami dengan prosentase tertinggi terdapat pada soal UASBN 

matematika SD/MI tahun ajaran 2010/2011 yaitu sebesar 37,50%, 

sedangkan prosentase terendanya adalah 35% pada soal UASBN 

matematika SD/MI tahun ajaran 2009/2010. Aspek kognitif level 

menerapkan memiliki prosentase yang sama pada soal UASBN 



matematika SD/MI tahun ajaran 2009/2010 dan 2010/2011 yaitu sebesar 

42,50%. 

2. Komposisi aspek kognitif yang terdapat pada soal UASBN matematika 

SD/MI Tahun Ajaran 2009/2010 dan 2010/2011 hanya menguji level 

tingkat rendah, karena aspek kognitif level menganalisis, mengevaluasi, 

dan kreativitas tidak terdapat dalam soal. 

3. Aspek materi bilangan dengan prosentase tertinggi terdapat pada soal 

UASBN matematika SD/MI tahun ajaran 2009/2010 yaitu sebesar 

42,50%, sedangkan prosentase terendanya adalah 37,50% pada soal 

UASBN matematika SD/MI tahun ajaran 2010/2011. Aspek materi 

geometri dan pengukuran dengan prosentase tertinggi terdapat pada soal 

UASBN matematika SD/MI tahun ajaran 2010/2011 yaitu sebesar 

52,50%, sedangkan prosentase terendahnya adalah 47,50% pada soal 

UASBN matematika SD/MI tahun ajaran2009/2010. Aspek materi 

pengolahan data memiliki prosentase yang sama pada soal UASBN 

matematika SD/MI tahun ajaran 2009/2010 dan 2010/2011 yaitu sebesar 

10%. 

4. Untuk kesalahan terjemahan atau bahasa (D1) memiliki prosentase 

tertinggi pada materi pengolahan data dalam soal UASBN 2010/2011 

yaitu sebesar 41,66%, sedangkan prosentase terendah terdapat pada materi 

geometri dan pengukuran dalam soal UASBN 2010/2011 sebesar 7,94%. 

Untuk kesalahan konsep (D2) memiliki prosentase tertinggi pada materi 



geometri dan pengukuran dalam soal UASBN 2010/2011 yaitu sebesar 

66,66%, sedangkan prosentase terendah terdapat pada materi pengolahan 

data dalam soal UASBN 2009/2010 dengan prosentase sebesar 25%. 

Untuk kesalahan proses menghitung (D3) memiliki prosentase tertinggi 

pada materi bilangan dalam soal UASBN 2009/2010 yaitu sebesar 

58,86%, sedangkan prosentase terendah terdapat pada materi pengolahan 

data dalam soal UASBN 2010/2011 dengan prosentase 25%. 
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