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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembentukan karakter siswa terhadap pemahaman materi tergantung 

pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berlangsung dengan 

efektif dan efisien akan mempengaruhi tingkat kompetensi siwa. Pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru akan diukur dengan 

memberikan soal-soal latihan. Proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

dengan pemberian soal latihan bertujuan utuk mengevaluasi tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Guru mempunyai 

tanggung jawab untuk mengetahui seberapa jauh kompetensi siswa maka, 

seorang guru berkewajiban untuk memberikan soal sebagai salah satu alat 

untuk mengukur tingkat pemahaman siswa.  

Pembuatan soal tentu harus melalui tahapan dan pengujian secara 

berulang. Pengujian yang dilakukan secara berulang dimaksudkan agar bisa  

menghasilkan butir-butir soal yang layak guna memenuhi persyaratan soal 

yang baik. Soal dikatakan memenuhi syarat pada tingkat pendidikan apabila 

soal yang tersusun dalam ujian tersebut terdiri dari beberapa tingkat yaitu, 

soal dengan tingkat sukar, cukup, dan mudah. Apabila soal yang tersusun 

tidak dikombinasikan tiga unsur tingkat kesulitan, maka soal tersebut tidak 

layak diujikan. Soal yang dikerjakan siswa seharusnya diujicobakan terlebih 

dahulu agar hasil akhir yang dicapai siswa dapat diteliti lebih lanjut apakah 
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soal yang diajukan sudah memenuhi syarat atau belum. Persyaratan soal yang 

baik akan mempengaruhi pembentukan karakter siswa untuk mengetahui 

seberapa tinggi kompetensi yang telah dicapai melalui tahapan-tahapan 

pengerjaan tiap butir soal .  

Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada butir soal ujian menandakan 

bahwa disetiap butir soal memiliki tingkat keberfungsian distraktor yang 

berbeda-beda. Distraktor merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

menjebak siswa. Distraktor tidak dapat berfungsi dengan baik pada setiap 

butir soal. Soal dapat dikatakan distraktor bila hasil akhir perhitungan lebih 

dari 5%, apabila kurang dari 5% butir soal tidak dapat dikategorikan sebagai 

distraktor.  

Distraktor merupakan pengecoh yang terdapat pada soal pilihan ganda. 

Soal pilihan ganda merupakan salah satu tipe soal yang disenangi siswa, 

namun soal dengan tipe memilih jawaban benar dari pilihan yang telah 

disediakan mempunyai jebakan-jebakan. Soal pilihan ganda banyak disenangi 

siswa tidak berarti bahwa soal tersebut adalah jenis soal yang mudah 

dikerjakan. 

Soal pilihan ganda mempunyai keunggulan dan kelemahan. Pengecoh 

atau distraktor merupakan salah satu alat penjebak pada soal pilihan ganda.  

Soal terdapat distraktor yang akan menjebak siswa dalam memilih jawaban 

yang paling tepat. Siswa yang terjebak pada tipe soal pilihan ganda karena 

tidak memilih jawaban yang tepat melainkan terkecoh dengan jawaban yang 

merupakan distraktor. Soal yang terdapat dalam ulangan di dunia pendidikan 
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mempunyai beraneka ragam bentuk. Bentuk-bentuk soal yang digunakan 

mempunyai beberapa karakteristik pengujian terhadap materi yang telah 

dipahami siswa. Tingkat pemahaman siswa dapat diukur dengan pemberian 

soal-soal latihan dari materi awal sampai akhir.  

Hasil dari pengerjaan siwa akan memperlihatkan seberapa 

tinggi,sedang, dan cukup siswa memahami materi yang telang disampaikan 

guru. Pada soal denga tipe pilihan ganda tidak hanya terdapat distraktor 

melainkan tingkat kesulitan soal juga merupakan salah satu syarat agar soal 

tersebut dapat dikatakan layak diujikan atau tidak.   

 Tingkat kesulitan soal memiliki rata-rata apabila kurang dari 0,25 maka 

soal tersebut dgolongkan pada soal yang sukar dikerjakan. Jika rentan nilai 

dari 0,25-0,75 digolongkan pada soal yang cukup dikerjakan, dan hasil akhir 

lebih dari 0,75 maka, soal tersebut digolongkan mudah untuk dikerjakan. Soal 

dikatakan layak apabila fungsi distraktor berjalan dengan baik disetiap butir 

soal pilihan ganda dan tingkat kesulitan soal menyebar secara merata. Ada 

beberapa tipe soal yang terdapat pada susunan soal ujian akhir semester gasal, 

diantaranya yaitu soal dengan tipe pilihan ganda dan soal uraian.  

Penyusunan pada soal ujian akhir semester di setiap soal memiliki 

kelebihan dan kekurangan dalam penyajian. Penelitian ini membahas soal 

yang berbentuk pilihan ganda  (mulltiple choice) pada soal ujian akhir 

semester gasal mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VIII A SMP N 4 

Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014. Peneliti akan memaparkan bagaimana 

keberfungsian distraktor dan tingkat kesulitan  pada setiap butir soal.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalah yang diangkat dapat disimpulkan rumusan 

permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana  deskripsi jawaban siswa pada soal pilihan ganda ulangan 

akhir semester gasal Bahasa Indonesia kelas VIII A SMP N 4 

Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014? 

2. Bagaima keberfungsiaan distraktor dan tingkat kesulitan disetiap butir 

soal pilihan ganda ulangan akhir semester gasal Bahasa Indonesia kelas 

A SMP N 4 Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk. 

1. Memaparkan deskripsi jawaban siswa pada soal pilihan ganda ulangan 

akhir semester gasal Bahasa Indonesia kelas VIII A SMP N 4 

Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014? 

2. Menjelaskan keberfungsiaan distraktor dan tingkat kesulitan disetiap 

butir soal pilihan ganda ulangan akhir semester gasal Bahasa Indonesia 

kelas VIII A SMP N 4 Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014. 
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D. Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara  teoritis 

dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman, acuan, dan informasi berkaitan dengan keberfungsian 

distraktor dan tingkat kesulitan pada setiap butir soal ujian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana yang efektif 

untuk mengukur keberfungsian dan tingkat kesulitan pada butir soal 

pilihan ganda. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan bekal pengalaman penelitian yang 

nantinya bermanfaat untuk dibagikan pada anak didik. 

c. Bermanfaat untuk bahan diskusi sebagai tambahan wawasan. 

d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukam positif 

terhadap peningkatan kualitas pembuatan soal pilihan ganda. 

 

 

 

 

 

 


