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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu persoalan penting dalam kehidupan 

kita. Disadari atau tidak, pendidikanlah yang telah membuat kita menjadi lebih 

maju dan bermartabat dihadapan orang lain. Pendidikan bisa diperoleh dari 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini pendidikan 

merupakan suatu proses dan sarana yang berfungsi untuk meningkatkan 

kualitas manusia baik dari aspek kemampuan maupun kepribadian. Dengan 

kata lain, pendidikan ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani “paedagogie” yang terbentuk dari kata 

“pais” yang berarti anak dan “again” yang berarti membimbing. Dari arti 

kata itu maka dapat didefinisikan bahwa pendidikan adalah 

bimbingan/pertolongan yang diberikan pada anak oleh orang dewasa. Anak 

lahir dalam keadaan tidak berdaya dan orang dewasa membekalinya agar 

mampu mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan diri 

(Purwanto, 2011:19). 

Pendidikan dapat ditingkatkan mutunya melalui proses pembelajaran 

di sekolah. Proses pembelajaran sering dipahami dengan suatu proses belajar 

mengajar yang di dalamnya terjadi interaksi antara guru dan siswa, serta 

sesama siswa untuk mencapai tujuan. Tujuan yang diharapkan itu diantaranya 

adalah terjadinya perubahan dan tingkah laku siswa. Dalam proses 
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pembelajaran siswa bukan hanya diberikan materi pengetahuan sebanyak 

mungkin, tetapi lebih mengacu cara-cara untuk memperoleh dan 

menggunakan pengetahuan itu.  

Pengetahuan dan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Perkembangan teknologi dapat menyebabkan berkembangnya 

ilmu pengetahuan yang memiliki dampak positif maupun negatif. Dengan 

perkembangan teknologi, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan di 

bidang pendidikan dari segi kualitas maupun kuantitas. Jika tidak bisa 

mengikuti perkembangan tersebut, khususnya dalam bidang pendidikan akan 

tertinggal jauh dari negara lain. Bukan hanya perlu meningkatkan sarana dan 

prasarana dalam mengikuti perkembangan jaman, akan tetapi mutu pendidik 

dan peserta didik juga harus diperhatikan.  

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan salah satunya dengan 

pembuatan soal dilakukan secara cermat agar bisa mendorong kreativitas 

berpikir siswa ketika mengerjakan soal yang diberikan guru. Terdapat enam 

tingkatan aspek kognitif yang bisa digunakan guru dalam pembuatan soal 

yaitu: aspek mengingat, aspek memahami, aspek mengaplikasi, aspek 

menganalisis, aspek evaluasi, dan aspek kreatifitas.  Selain itu perlu adanya 

distraktor (pengecoh), dengan adanya distraktor ini diharapkan siswa yang 

kurang memahami materi menjadi terkecoh untuk memilihnya. Distraktor 

yang sama sekali tidak dipilih, tidak dapat melakukan fungsinya sebagai 

pengecoh karena terlalu menyolok dan dimengerti oleh semua siswa jika 

jawaban itu salah.  
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Beberapa kesalahan sering terjadi saat siswa mengerjakan soal tes dari 

guru maupun soal-soal semesteran dan ujian yang dikeluarkan oleh dinas 

pendidikan. Kesalahan tersebut misalnya kesalahan konsep, kesalahan hitung 

ataupun kesalahan rumus. Tingkat kesalahan yang terjadi biasanya sesuai 

dengan cakupan materi. Dalam SKL untuk tingkat SMP cakupan materi 

tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok meliputi materi aritmatika, materi 

aljabar, materi geometri dan pengukuran, materi pengolahan data, serta materi 

konsep ruang sampel dan peluang.  

Berdasarkan penelitian Drs. Sumardi (2009) 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 SD mengalami kesulitan dalam aritmatika, 

geometri, dan pengolahan data. Dengan tingkat kesulitan pada kecamatan 

Sukoharjo adalah untuk materi aritmatika sebesar 50 %, materi geometri 

50%, dan untuk materi pengolahan data 75%. Pada materi aritmatika siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami operasi hitung bilangan dan 

penggunaannya dalam kehidupan  sehari-hari, mengubah pecahan ke bentuk 

persen serta desimal, menentukan KPK dan FPB dari suatu bilangan dan 

memecahkan masalah yang berhubungan dengan perbandingan dan skala. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis termotivasi untuk 

mengadakan penelitian tentang soal-soal ujian akhir semester yang ditinjau 

dari aspek kognitif serta analisis kesalahan dilihat dari distraktor pada mata 

pelajaran matematika. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas  dapat dikemukakan rumusan 

permasalahan yaitu : “Bagaimana deskripsi soal ujian akhir semester 

matematika siswa kelas VII berdasarkan aspek kognitif dan analisis kesalahan 

dilihat dari distraktor  di SMP Negeri 1 Wonosegoro-Boyolali tahun ajaran 

2010/2011?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis soal ujian akhir semester 

matematika siswa kelas VII berdasarkan aspek kognitif dan analisis kesalahan 

dilihat dari distraktor  di SMP Negeri 1 Wonosegoro-Boyolali tahun ajaran 

2010/2011. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan 

di Indonesia pada umumnya dan dapat meningkatkan kinerja guru dalam 

proses pembelajaran serta pembuatan soal yang berkualitas sesuai dengan 

materi terutama pada bidang studi matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan selain mempermudah guru 

memperjelas cara berpikirnya dan dalam memilih pertanyaan yang akan 

diujikan, tetapi juga dapat membantu guru agar terhindar dari 

kekeliruan membuat soal. 
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b. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat 

kemampuan berpikir siswa sesuai dengan tingkatan materi. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

merealisasikan penyusunan soal yang sesuai dengan komposisi yang 

baik. 

E. Definisi Istilah 

1. Analisis/pemetaan soal 

Soal adalah suatu situasi dimana siswa atau sekelompok individu 

dibangkitkan minatnya untuk mencapai tujuan, tetapi jalan menuju tujuan 

tersebut terhalang, karena mereka belum mempunyai rumus atau teknik 

atau pola langkah-langkah yang dapat diterapkan langsung. Jadi 

pengertian soal sangat subjektif, tergantung bagaimana siswa menanggapi 

situasi itu, bagaimana situasi itu disajikan kepada siswa, kapan situasi itu 

dihadapi siswa, dan sebagainya (Novitasari, 2012). 

Analisis/pemetaan adalah proses menyeleksi, memfokuskan, 

mendeskripsikan, mengelompokkan suatu data/persoalan ke dalam bentuk 

yang lebih khusus. 

2. Tes sumatif 

Istilah tes diambil dari kata testum suatu pengertian dalam bahasa 

Prancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. 

Ada pula yang mengartikan sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah. 

Tes adalah merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan 
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aturan-aturan yang sudah ditentukan. Untuk mengerjakan tes ini 

tergantung dari petunjuk yang diberikan misalnya: melingkari salah satu 

huruf di depan pilihan jawaban, menerangkan, mencoret jawaban yang 

salah, melakukan tugas atau suruhan, menjawab lisan dan sebagainya 

(Arikunto, 2007:52-53). 

Tes sumatif diberikan saat satuan pengalaman belajar dianggap 

telah selesai. Tes sumatif diberikan dengan maksud untuk menetapkan 

apakah seorang siswa berhasil mencapai tujuan-tujuan instruksional yang 

telah ditetapkan atau tidak. Tujuan tes sumatif adalah untuk menentukan 

angka berdasarkan tingkatan hasil belajar siswa yang selanjutnya dipakai 

sebagai angka rapor. Ujian akhir dan ulangan umum pada akhir 

caturwulan atau semester termasuk ke dalam tes sumatif. Hasil tes 

sumatif juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran. 

Cakupan materinya lebih luas dan soal-soalnya meliputi  

tingkat mudah, sedang, dan sulit (Arifin, 2009). 

3. Aspek kognitif 

Aspek kognitif merupakan aspek yang mencakup kegiatan mental 

(otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak 

adalah termasuk dalam aspek kognitif. Taksonomi Bloom direvisi oleh 

Anderson dan Krathwohl (2002: 214-215) yang meliputi mengingat 

(remembering), memahami (understanding), mengaplikasi (applying), 

menganalisa (analyzing), mengevaluasi (evaluating), dan kreativitas 

(creating). 


