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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala 

lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang 

mempengaruhi pertumbuhan individu (Mudjahardjo, 2008: 56). Dalam arti sederhana 

pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya 

sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan (Hasbullah, 2001: 34). 

Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang 

diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. 

Untuk menghadapi era globalisasi yang semakin luas, sistem pendidikan kita 

harus diperbaiki, sehingga dapat menghasilkan manusia cerdas, mandiri, dan mampu 

bersaing di tingkat internasional. Guna meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan 

suatau bentuk evaluasi. Menurut Sudijono (2007: 2) evaluasi pendidikan adalah 

kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau 

hasil-hasilnya. Evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan, akan membuka 

peluang bagi evaluator untuk membuat perkiraan (estimation), apakah tujuan yang 

telah dirumuskan akan dapat dicapai dalam waktu yang telah ditentukan, atau tidak.    

Ujian Akhir Nasional (UAN) merupakan penilaian pada akhir proses 

pembelajaran di sekolah. Penilaian merupakan serangakaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar 
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siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan (Depdiknas, 2003). Penilaian 

pada akhir proses pembelajaran dilakukan ujian untuk mendapatkan data.  

Ujian Akhir Nasional (UAN) sebagai alat kontrol sekolah pada era otonomi 

masih diperlukan sepanjang tidak digunakan sebagai penentu kelulusan namun 

berfungsi layaknya instrumen penelitian. Tetapi mapel UAN diperluas. Dari data yang 

diperoleh bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi terhadap Depdiknas dalam 

mengambil kebijakan pendidikan untuk meningkatkan mutu. Dari hasil tersebut bisa 

juga diperoleh peringkat kedudukan sekolah yang satu dengan yang lain. Akibatnya 

sekolah secara moral tetap terikat komitmen pada standar baku yang dibuat oleh 

Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2006/2007 pasal 1 yang menegaskan bahwa 

Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik 

secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, pada pasal 

3 disebutkan bahwa Ujian Nasional bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi 

lulusan secara nasional pada mata pelajaran yang ditentukan dari kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pencapaian standar nasional 

pendidikan.  

Tanpa diadakan UAN, pencapaian standar nasional tidak akan pernah bisa 

diketahui. Dengan mengetahui pencapaian standar nasional, dapat pula diketahui 

peningkatan mutu pendidikan. Jadi, mutu pencapaian standar nasional tersebut dapat 

pula digunakan untuk mengukur salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan. 

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dengan mengetahui hasil ujian nasional. 
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Hal ini ditekankan pada pasal 4 bahwa hasil UAN digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan untuk: a) pemetaan mutu satuan atau program pendidikan, b) seleksi 

masuk jenjang pendidikan berikutnya, c) penentuan kelulusan peserta didik dari suatu 

satuan pendidikan, d) akreditasi satuan pendidikan, e) pembinaan dan pemberian 

bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Hasil UAN dapat digunakan untuk pemetaan mutu satuan atau program 

pendidikan. Hasil ujian nasional digunakan sebagai tolok ukur mutu satuan 

pendidikan. Hasil ujian tersebut dapat dipetakan pada tiap tahunnya. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui dengan jelas naik turunnya kredibilitas dari program pendidikan 

tersebut. Nilai UAN juga dapat digunakan sebagai persyaratan masuk ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, digunakan untuk seleksi ketat masuk tidaknya peserta 

didik. 

Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam Permendiknas N0.23/2006 

tentang Standar kompetensi lulusan secara formal sudah digariskan untuk masing-

masing jenis atau satuan pendidikan sejumlah rumusan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL). Jika dicermati secara mendalam, sesungguhnya hampir pada setiap rumusan 

SKL tersebut implisit atau eksplisit termuat substansi nilai/karakter. 

Komponen penilaian berupa langkah-langkah penyusunan alat tes yang 

disesuaikan dengan jenis ketercapaian kemampuan yang akan diukur. Melalui 

komponen penilaian tersebut, bentuk penilaian yang digunakan sebagai instrumen 

penilaian adalah bentuk tes. Bentuk penilaian tes merupakan jenis penilaian yang akan 
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mengukur butir-butir soal UAN dengan standar kompetensi lulusan. Oleh karena itu, 

suatu alat tes yang baik dalam bentuk tes subjektif maupun objektif  harus disusun 

menyesuaikan kriteria kevalidan alat tes. Suharsimi (2006 :10) menyatakan apabila 

alat yang digunakan dalam penilaian memenuhi syarat, maka guru mengetahui 

hasilnya dan mengetahui kelemahan siswa. Tes yang memiliki validitas tinggi 

diharapkan mampu mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan, sedangkan alat 

tes yang presentasenya kevalidannya rendah  tidak dapat mengukur ketercapaian 

standar kompetensi lulusan.  

Penelitian ini akan difokuskan pada pemetaan dan analisis soal UAN mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia tingkat SMP/MTs tahun 2011/2012 untuk 

mengetahui tingkat kelayakan soal yang merujuk pada validitas soal.  Analisis soal ini 

perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui butir-butir item yang membangun tes 

UAN tersebut sudah dapat menjalankan fungsinya sebagai alat pengukur hasil belajar 

yang memadai atau belum. Identifikasi terhadap setiap butir soal UAN itu 

dilaksanakan dengan harapan akan menghasilkan berbagai informasi berharga yang 

dijadikan sebagai umpan balik (feed back) guna melakukan perbaikan, pembenahan, 

dan penyempurnaan kembali terhadap butir-butir soal yang telah dikeluarkan dalam 

UAN tahun ini. Sehingga, pada tahun-tahun yang akan datang dapat disusun dengan 

kualitas yang lebih baik (Sudijono, 2007: 369-370). Oleh karena itu, penelitian ini 

hanya dibatasi pada pemetaan dan analisis soal mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia tingkat SMP.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah pemetaan butir soal ujian nasional SMP/MTs mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia tahun pelajaran 2011/2012  terhadap  standar 

kompetensi lulusan ? 

b. Bagaimanakah validitas tiap butir soal ujian nasional SMP/MTs mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia tahun pelajaran 2011/2012? 

c. Bagaimanakah reliabilitas tiap butir soal ujian nasional SMP/MTs mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia tahun pelajaran 2011/201? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan arah, sasaran, maksud, atau hasil yang ingin 

dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah : 

a. Memaparkan pemetaan soal ujian nasional tingkat SMP/MTs mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia tahun pelajaran 2011/2012 terhadap standar 

kompetensi lulusan. 

b. Memaparkan validitas tiap soal ujian nasional tingkat SMP/MTs mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia tahun pelajaran 2011/2012. 

c. Memaparkan reliabilitas tiap butir soal ujian nasional SMP/MTs mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia tahun pelajaran 2011/2012. 
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D. Manfaat  Penelitian 

Manfaat penelitian ini khususnya digunakan untuk perbaikan kualitas soal yang 

diujikan pada ujian nasional tingkat SMP/MTs. 

1. Manfaat Teoritis 

a) Memberikan informasi mengenai pentingnya analisis butir soal ujian nasional 

sebagai evaluasi hasil belajar siswa . 

b) Memberikan sumbangan manfaat untuk pengembangan IPTEK.  

2. Manfaat Praktis 

a) Sebagai dasar untuk mengevaluasi validitas butir soal Ujian Akhir Nasional. 

b) Dapat dijadikan bahan pertimbangan guru atau tim penyusun soal ujian,  

khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia agar ke depan dapat menyusun 

soal yang dapat mencapai tujuan ketercapaian pembelajaran. 

c) Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan referen bagi peneliti yang lain 

berkaitan dengan evaluasi terhadap soal ujian/instrumen lainnya.   

 

 

 

 

 

 


