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Abstract 

The goal of this research is to describe cognitive aspect along with error analysis 
which is taken from distractor the last examination question at semester I and II 
in mathematics lesson. This research is qualitative research. The object from this 
research is the last mathematics examination question at the I and II semester 
junior high school exactly the VII class in Boyolali regency 2010/2011 precept 
season. Data collection was done asking the document of mathematics question 
that exist in one of school Boyolali regency that is Wonosegoro 1 junior high 
school for analysis. The data validation use triangulation technique that is 
triangulation source. From this research obtained the data of percentage 
cognitive aspect a) for examination question the last semester I the highest is 
understanding aspect that is 57,14% and the lowest is application aspect as big 
14,29%, b) for the last examination of semester II is 71,11% understanding aspect 
and the lowest aspect is remembering 4,45%. The highest level of error in false 
concept is percentage a) for the last examination.semester I is 79,17% in 
aritmatika material and 88,10% in algebra material, b) whereas for the last 
examination question semester II as big as 100% in algebra material along with 
84,21% in geometri and measuring. Conclusion from the research is that range 
level cognitive aspect each question smooth yet, whereas for error analysis that 
often exist is false concept. 

Keyword: cognitive aspect, error, distractor 
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Pendahuluan 

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). 

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 kreativitas.  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. 

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 
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geometri dan pengukuran, materi pengolahan data, serta materi konsep ruang 

sampel dan peluang. 

Menurut Yunengsih (2008) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

pemetaan soal UN Matematika tingkat SMP/ MTs 2006/2007 tersebar merata 

pada aspek topik, sedangkan pada aspek kognitif belum merata dengan rincian 

68% kompetensi dasar yang diujikan dalam Ujian Nasional SMP/MTs dititik 

beratkan pada aspek perform procedures, aspek memorize mencakup 22%, 

sedangkan aspek demonstrate understanding hanya mencakup 10%.Sedangkan 

aspek conjecture/generalize/prove dan solve non-routine problems belum dicapai 

sama sekali 

Heri Susanto (2008) menyatakan bahwa, analisis terhadap kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa diperoleh bahwa 40,6% siswa mengalami kesalahan dalam 

memahami konsep, 31,25% siswa mengalami kesalahan dalam penerapan rumus, 

dan 56,25 % siswa mengalami kesalahan dalam melakukan perhitungan.  

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. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering 

disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah (natural setting). Analisis datanya bersifat induktif serta 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Mempunyai sifat induktif yaitu, pengembangan konsep yang didasarkan atas data 

yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai konteksnya. Desain 

yang dimaksud tidak kaku sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk 

menyesuaikan diri dengan konteks yang ada di lapangan (Saebani, 2008:122-125). 

Penelitian yang akan diamati adalah menganalisis soal-soal ujian akhir 

semester matematika pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Wonosegoro 
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kabupaten Boyolali yang ditinjau dari aspek kognitif serta analisis kesalahan 

dilihat dari distraktor. 

Sebuah tabel dikembangkan untuk mendefinisikan setiap aspek-aspek soal 

ujian akhir semester matematika. Analisis data dilakukan dengan cara 

menganalisis aspek-aspek soal ujian akhir semester matematika yang ditinjau dari 

aspek kognitif, analisis distraktor, dan analisis kesalahan. 

Menganalisis aspek kognitif serta analisis kesalahan dilihat dari distraktor 

yang terdapat pada soal ujian akhir semester matematika akan dibuat tabel sebagai 

berikut:  

Tabel 3.2  

Aspek Kognitif 

Soal 

semester 

Aspek kognitif Jumlah 

soal C1 % C2 % C3 % C4 % C5 % C6 % 

I              

II              

Ket: C1: mengingat; C2: memahami; C3:mengaplikasi; C4:menganalisa;             

C5: mengevaluasi; C6: kreatifitas. 

Tabel 3.3 

Kesalahan Dilihat Dari Distraktor Pada Soal Ujian Akhir Semester I 

SMP Kelas VII Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011 

Materi 
Kesalahan 

Jumlah soal 
K1 % K2 % K3 % 

A1        

A2        

A3        

  Ket:  A1 = aritmatika; A2 = aljabar; A3 = geometri dan pengukuran  

K1 = salah konsep; K2 = salah hitung; K3 = salah rumus 
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Tabel 3.4 

Kesalahan Dilihat Dari Distraktor Pada Soal Ujian Akhir Semester II 

SMP Kelas VII Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011 

Materi 
Kesalahan 

Jumlah soal 
K1 % K2 % K3 % 

A1        

A2        

A3        

  Ket:  A1 = aritmatika; A2 = aljabar; A3 = geometri dan pengukuran  

K1 = salah konsep; K2 = salah hitung; K3 = salah rumus 

Setelah mendapat data dalam bentuk tabel seperti diatas, data akan diubah 

ke persen dan bentuk diagram batang untuk memudahkan penarikan kesimpulan 

serta menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Peneliti berusaha 

menyusun data yang relevan sehingga dapat menjadi informasi yang dapat 

disimpulkan dan memiliki makna. Dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara 

bertahap mulai dari kesimpulan sementara sampai kesimpulan terakhir agar 

memperoleh kepercayaan tinggi. 

Pembahasan 

Penelitian ini berhasil mengumpulkan data berkaitan dengan aspek 

kognitif dan analisis kesalahan dilihat dari distraktor yang terdapat pada soal ujian 

akhir semester I dan II SMP kelas VII kabupaten Boyolali tahun ajaran 

2010/2011. Soal semester ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Boyolali. Tabel di bawah ini adalah gambaran umum tentang 

soal yang diteliti. 
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Tabel 4.1 

Distribusi Soal Ujian Akhir Semester Matematika 

Soal  Kelas Tahun 

Ajaran 

Semester Jumlah Soal 

Pilihan 

Ganda 

Uraian 

UAS VII 2010/2011 Gasal 30 5 

UAS VII 2010/2011 Genap 40 5 

 

Soal semester ini memiliki tingkatan aspek kognitif berbeda antara satu 

sama lain sesuai dengan materi. Setiap soal pilihan ganda memiliki satu 

pertanyaan serta beberapa pilihan jawaban. Diantara beberapa pilihan jawaban 

yang tersedia, hanya ada satu jawaban yang benar. Soal semester ini memiliki 

empat pilihan jawaban, sehingga ada tiga jawaban yang salah. Jawaban salah 

dalam pilihan tersebut disebut distraktor atau pengecoh. Dari distraktor inilah 

dapat diketahui berbagai kesalahan yang mungkin terjadi dalam mengerjakan soal. 

Soal ujian akhir semester dari dinas pendidikan tentunya merupakan soal yang 

layak untuk diujikan pada siswa.  

Berikut ini adalah data yang berhasil diperoleh dari tingkatan aspek 

kognitf pada soal ujian akhir semester I dan II. 

Tabel 4.2 

Aspek Kognitif Pada Soal Ujian Akhir Semester 

SMP Kelas VII Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011 

Soal 

semester 

Aspek kognitif Jumlah 

soal C1 % C2 % C3 % C4 % C5 % C6 % 

I - - 20 57,14 5 14,29 10 28,57 - - - - 35 

II 2 4,45 32 71,11 6 13,33 5 11,11 - - - - 45 

Ket:  C1: mengingat; C2: memahami; C3:mengaplikasi; 

C4: menganalisa; C5: mengevaluasi; C6: kreatifitas. 

Dari Tabel 4.2 aspek kognitif pada soal ujian akhir semester I dari 35 soal 

diperoleh data 57,14% untuk aspek memahami (C2). Jumlah ini paling banyak 

dibandingkan dengan aspek kognitif lain yaitu,  untuk aspek mengaplikasi (C3) 
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14,29% dan 28,57% untuk aspek menganalisa (C4). Tiga aspek yang tidak 

terdapat dalam soal  adalah aspek mengingat (C1), aspek mengevaluasi (C5), dan 

aspek membuat (C6). Untuk ujian akhir semester II  dari 45 soal ujian terdapat 

4,45% untuk aspek mengingat (C1), 71,11% untuk aspek memahami (C2), 13,33% 

untuk aspek mengaplikasi (C3), dan 11,11% untuk aspek menganalisa (C4), 

sedangkan untuk aspek mengevaluasi (C5) dan aspek kreatifitas (C6) tidak ada. 

Aspek yang paling banyak terdapat pada soal adalah aspek memahami 

yaitu sebesar 57,14% pada soal ujian akhir semester I dan 71,11% untuk soal 

ujian semester II, sedangkan untuk aspek yang lain hanya sedikit saja terdapat 

pada soal. Bahkan untuk aspek mengingat (C1) hanya ada 4,45% dan untuk aspek 

mengevaluasi (C5) serta aspek kreatifitas (C6) tidak terdapat sama sekali. Dari data 

yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa soal semester ini, dalam menguji 

tingkatan aspek kognitif belum merata dan lebih condong pada aspek kedua yaitu 

memahami. 

Dari data tentang kesalahan yang terdapat pada soal ujian akhir semester I, 

berikut ini disajikan tabel dari tiap-tiap cakupan materi soal. 

Tabel 4.3 

Kesalahan Dilihat Dari Distraktor Pada Soal Ujian Akhir Semester I 

SMP Kelas VII Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011 

Materi 
Kesalahan 

Jumlah soal 
K1 % K2 % K3 % 

A1 38 79,17 9 18,75 1 2,08 48 

A2 37 88,10 5 11,90 - - 42 

A3 - - - - - - - 

  Ket:  A1 = aritmatika; A2 = aljabar; A3 = geometri dan pengukuran  

K1 = salah konsep; K2 = salah hitung; K3 = salah rumus 

Penyajian Tabel 4.3 dilihat dari masing-masing materi, kesalahan 

terbanyak ada pada konsep. Kesalahan konsep pada materi aritmatika rata-rata 

terjadi karena kurang memahami operasi perhitungan, kurang memahami soal 

pemecahan masalah, serta pendalaman materi yang kurang. Kesalahan konsep 

untuk materi aljabar dikarenakan kurangnya pemahaman tentang simbol-simbol 
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terutama pada persamaan dan pertidaksamaaan, kurang memahami operasi 

perhitungan, dan juga kurang memahami soal pemecahan masalah. Tingkat 

kesalahan tersebut adalah 79,17% dari 48 soal pada materi aritmatika dan 88,10% 

dari 42 soal pada materi aljabar. Untuk salah rumus memiliki prosentase yang 

kecil yaitu hanya 2,08% untuk materi aritmatika, sedangkan untuk materi aljabar 

kesalahan ini tidak ditemukan. 

Untuk data tentang kesalahan yang terdapat pada soal ujian akhir semester 

II, berikut rinciannya. 

Tabel 4.4 

Kesalahan Dilihat Dari Distraktor Pada Soal Ujian Akhir Semester II 

SMP Kelas VII Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2010/2011 

Materi 
Kesalahan 

Jumlah soal 
K1 % K2 % K3 % 

A1 - - - - - - - 

A2 63 100 - - - - 63 

A3 48 84,21 4 7,02 5 8,77 57 

  Ket:  A1 = aritmatika; A2 = aljabar; A3 = geometri dan pengukuran  

K1 = salah konsep; K2 = salah hitung; K3 = salah rumus 

Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa kesalahan terbanyak juga terdapat pada 

salah konsep untuk masing-masing materi dari soal yang ada. Bahkan untuk 

materi aljabar dari 63 soal yang ada kesalahannya 100% pada salah konsep. 

Kesalahan ini meliputi kesalahan menentukan himpunan bagian, kesalahan 

menentukan anggota suatu himpunan, serta kesalahan memahami definisi istilah 

pada materi himpunan. Untuk materi geometri dan pengukuran dari 57 soal yang 

ada, kesalahan konsep memiliki prosentase sebesar 84,21%. Kesalahannya adalah 

menentukan bagian-bagian pada bangun ruang, kesalahan menentukan sudut, 

kesalahan pengubahan satuan, dan kesalahan memahami soal pemecahan masalah. 

Prosentase terkecil terdapat pada kesalahan hitung yaitu 7,02% saja pada materi 

geometri dan pengukuran. 

Perbedaan yang terdapat pada soal ujian akhir semester I dan soal ujian 

semester II bisa langsung dilihat dari materi geometri dan pengukuran untuk 
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semester I tidak ada sedangkan untuk semester II tidak ada materi aritmatika. 

Kesalahan yang ada untuk soal ujian akhir semester I dan II kesalahan terbesar 

sama yaitu terjadi pada salah konsep. Untuk kesalahan dengan prosentase yang 

rendah ada perbedaan yaitu untuk semester I kesalahan terkecil pada salah rumus, 

sedangkan untuk semester II kesalahan terkecil pada salah hitung. 

Berikut adalah penyajian dalam bentuk diagram dari data yang diperoleh 

tentang aspek kognitif pada  soal ujian akhir semester I dan II. 

 

Gambar 4.1 
Aspek kognitif pada soal ujian akhir semester I dan II 

SMP kelas VII Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2010/2011 

 
 Dari Gambar 4.1 aspek kognitif pada soal ujian akhir semester I dari 35 

soal diperoleh data 57,14% untuk aspek memahami (C2). Jumlah ini paling 

banyak dibandingkan dengan aspek kognitif lain yaitu,  untuk aspek mengaplikasi 

(C3) 14,29% dan 28,57% untuk aspek menganalisa (C4). Tiga aspek yang tidak 

terdapat dalam soal  adalah aspek mengingat (C1), aspek mengevaluasi (C5), dan 

aspek membuat (C6). Soal ujian akhir semester II dari 45 soal ujian terdapat 

4,45% untuk aspek mengingat (C1), 71,11% untuk aspek memahami (C2), 13,33% 

untuk aspek mengaplikasi (C3), dan 11,11% untuk aspek menganalisa (C4), 

sedangkan untuk aspek mengevaluasi (C5) dan aspek kreatifitas (C6) tidak ada. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunengsih, dkk (2008) 

57,40%

14,29%

28,57%

4,45%

71,11%

13,33% 11,11%

0
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dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemetaan soal UN Matematika 

tingkat SMP/ MTs 2006/2007 tersebar merata pada aspek topik, sedangkan pada 

aspek kognitif belum merata dengan rincian 68% kompetensi dasar yang diujikan 

dalam Ujian Nasional SMP/MTs dititikberatkan pada aspek perform procedures, 

aspek memorize mencakup 22%, sedangkan aspek demonstrate understanding 

hanya mencakup 10%.Sedangkan aspek conjecture/generalize/prove dan solve 

non-routine problems belum dicapai sama sekali. 

Berikut adalah penyajian kesalahan pada soal ujian akhir semester I dalam 

bentuk diagram. 

Gambar 4.2 
Kesalahan Dilihat Dari Distraktor Pada Soal Ujian Akhir Semester I 

SMP Kelas VII Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011 

 
Pada Gambar 4.2 analisis kesalahan ditinjau dari distraktor pada soal ujian 

akhir semester I lebih banyak prosentasenya untuk salah konsep dilihat dari 

masing-masing materinya. Prosentasenya tidak terlalu jauh berbeda yaitu 79,17% 

untuk materi aritmatika serta 88,10% untuk materi aljabar. Untuk salah rumus 

pada materi aritmatika tidak ada prosentasenya, sedangkan pada materi aljabar 

memiliki prosentase meskipun hanya 2,08%. 

Dari kesalahan pada soal ujian akhir semester II disajikan dalam bentuk 

diagram berikut. 
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Gambar 4.3 
Kesalahan Dilihat Dari Distraktor Pada Soal Ujian Akhir Semester II 

SMP Kelas VII Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2010/2011 

 
Dari Gambar 4.3 terlihat dengan jelas prosentase salah konsep sempurna 

pada materi aljabar yaitu sebesar 100%. Prosentase salah konsep pada materi 

geometri dan pengukuran sedikit lebih rendah yaitu 84,21%. Salah hitung terlihat 

memiliki prosentase paling rendah jika dibandingkan dengan prosentase kesalahan 

yang ada untuk materi geometri dan pengukuran. 

Dari Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 di atas ada perbedaan mencolok yang 

bisa langsung dilihat yaitu ada dan tidaknya materi pada masing-masing diagram. 

Untuk Gambar 4.2 tidak terdapat materi geometri dan pengukuran, sedangkan 

untuk Gambar 4.3 tidak terdapat materi aritmatika. Kesalahan yang ada jika 

dilihat memiliki tingkat prosentase yang hampir sama yaitu sama-sama prosentase 

tertinggi terdapat pada salah konsep, sedangkan untuk prosentase kesalahan yang 

lain lebih rendah bahkan tidak ada. Hal ini sama dengan penelitian dari Heri 

Susanto (2008) yang menyatakan bahwa analisis terhadap kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa diperoleh bahwa 40,6% siswa mengalami kesalahan dalam 

memahami konsep, 31,25% siswa mengalami kesalahan dalam penerapan rumus, 

dan 56,25 % siswa mengalami kesalahan dalam melakukan perhitungan. 
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Simpulan  

1. Prosentase aspek kognitif a) soal ujian akhir semester I adalah aspek 

memahami 57,14%, aspek mengaplikasi 14,29%, dan aspek menganalisis 

28,57%, sedangkan untuk b) soal ujian akhir semester II prosentasenya adalah 

aspek mengingat 4,45%, aspek memahami 71,11%, aspek mengaplikasi 

13,33%, dan aspek menganalisis 11,11%. 

2. Tingkat kesalahan yang diambil dari distraktor pada soal ujian akhir semester I 

untuk a) materi aritmatika adalah 79,17% salah konsep, 18,75% salah hitung, 

2,08% salah rumus, sedangkan untuk b) materi aljabar 88,10% salah konsep 

dan 11,90% salah hitung. Tingkat kesalahan pada soal ujian akhir semester II 

untuk a) materi aljabar adalah 100% salah konsep, sedangkan untuk b) materi 

geometri dan pengukuran 84,21% salah konsep, 7,02% salah hitung, dan 

8,77% salah rumus.  
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