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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ujian Nasional merupakan salah satu standar kelulusan bagi siswa

yang duduk di bangku sekolah, dimana tes tersebut dilakukan secara nasional

pada jenjang pendidikan menengah. Sebagian besar siswa menganggap

bahwa Ujian Nasional khususnya pada mata pelajaran matematika adalah

momok yang menakutkan. Namun jika ditinjau lebih lanjut yang menjadi

masalah bukanlah pada Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh

pemerintah, melainkan kurang mampunya siswa memahami ataupun

mengenali struktur dan komposisi soal Ujian Nasional yang berimbas pada

kurang mampunya siswa menyelesaikan soal-soal tersebut.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003

Pasal 2 Tentang Ujian Akhir Nasional Tahun 2003/2004 bahwa tujuan dan

fungsi Ujian Nasional seperti yang tercantum dalam SK Mendiknas

153/U/2003 yaitu :

1. Mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

2. Mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, propinsi,

kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah.

3. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan secara

nasional, propinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah, dan kepada

masyarakat.

Pelaksanaan Ujian Nasional sendiri disesuaikan dengan kompetensi dasar

yang diberikan dan didalam kompetensi dasar tersebut termuat indikator

kompetensi yang menjadi acuan dalam pembuatan soal Ujian Nasional.

Soal yang diujikan dalam Ujian Nasional adalah tes objektif dalam

bentuk pilihan ganda yang mempunyai beberapa kelebihan sebagaimana yang

dinyatakan oleh Slameto (2001:63) yaitu: mengukur berbagai jenjang

kognitif;  penskoran mudah, cepat, objektif, dan dapat mencakup ruang

lingkup bahan/materi yang luas dalam suatu tes untuk suatu kelas atau
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jenjang pendidikan; bentuk ini sangat tepat untuk ujian yang pesertanya

sangat banyak atau yang sifatnya massal, sedangkan hasilnya harus segera

diumumkan, seperti ujian semester, ujian sekolah, dan ujian akhir semester.

Suatu tes dalam instrumen hasil belajar seharusnya mengukur

keterampilan siswa pada tingkat yang bervariasi, mulai dari tingkat berpikir

rendah hingga tingkat berpikir tinggi. Sehingga proporsi item soal dalam

suatu tes harus diperhatikan. Namun di Indonesia, instrumen soal dalam tes

cenderung hanya pada kemampuan menghafal dan menerapkan rumus dalam

penyelesaiannya yang masih hanya pada tingkat berpikir rendah dan belum

pada tahap berpikir tingkat tinggi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 ayat 4 Tahun

2005 menyatakan bahwa: “Standar kompetensi kelulusan adalah kualifikasi

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan”.

Pernyataan tersebut sesuai dengan teori Taksonomi Bloom bahwa dalam

mengukur pencapaian hasil belajar tidak hanya dalam aspek pengetahuan

(kognitif) saja namun juga harus diukur dari tiga aspek komprehensif yaitu

pengetahuan (kognitif), sikap (afeksi) dan keterampilan (psikomotorik).

Menurut Gunawan (2008) menyatakan bahwa Taksonomi Bloom

memiliki 2 versi yaitu versi original dan versi modifikasi yang masing-

masing terbagi menjadi 6 level yaitu: (versi original) meliputi Pengetahuan

(knowledge), Pemahaman (Comprehension), Aplikasi, Analisis*, Sintesis*

dan Evaluasi*; pada (versi modifikasi) meliputi Mengingat (to remember),

Memahami (to comprehend), Mengaplikasi (to apply), Menganalisis* (to

analyse), Mengevaluasi* (to evaluate) dan Mencipta* (to create).

Dalam ranah kognitif pada Taksonomi Bloom baik dalam versi original

ataupun versi modifikasi terdapat tiga level yang tergolong berpikir tingkat

tinggi (Higher Order Thinking Skill) yaitu Analisis, Sintesis dan Evaluasi

dalam Taksonomi Bloom (versi original) dan Menganalisis, Mengevaluasi

dan Mencipta dalam Taksonomi Bloom (versi modifikasi). Oleh karena itu,

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 ayat 4 Tahun

2005 seharusnya soal Ujian Nasional yang diselenggarakan di Indonesia
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didalamnya mencakup soal Higher Order Thinking Skill (HOTS) agar tujuan

dan fungsi Ujian Nasional tercapai sehingga menghasilkan lulusan

berkualitas yang kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah dalam

kehidupan sehari-hari.

Upaya Pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional

sebenarnya sudah ada. Terlihat melalui langkah Pemerintah untuk menilai

proses pendidikan di Indonesia dengan mengikuti berbagai ajang penilain

proses pendidikan dalam kancah Internasional. Misalnya dengan mengikuti

berbagai jenis program penilaian Internasional antara lain Trend in

International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Programme for

International Student Assessment (PISA).

Hasil survei empat tahunan TIMSS (Balitbang : 2016), pada

keikutsertaan pertama kali tahun 1999 Indonesia berada pada peringkat 34

dari 38 negara. Pada tahun 2003 Indonesia berada pada peringkat 34 dari 46

negara. Dan ranking Indonesia pada TIMSS tahun 2007 turun menjadi

ranking 36 dari 48 negara. Hasil terbaru pada tahun 2011 Literasi Matematika

peserta didik Indonesia dalam TIMSS, hanya mampu menempati peringkat 38

dari 42 negara, dengan pencapaian skor 386 dan masih di bawah skor rata-

rata internasional yaitu 500.

(Mullis, I.V.S., Martin, M.O., & Foy, P. with Olson, J.F., Preuschoff, C.,

Erberber, E., Arora, A., & Galia, J.:2008). Bila dirujuk ke benchmark yang

dibuat TIMSS, Standar internasional untuk kategori mahir 625, tinggi 550,

sedang 475 dan rendah 400. Maka hasil yang dicapai siswa Indonesia tersebut

masuk pada kategori rendah, jauh dari kategori mahir (625) dimana pada

kategori ini siswa dapat mengorganisasikan informasi, membuat perumuman,

memecahkan masalah tidak rutin, mengambil dan mengajukan argumen

pembenaran simpulan. Dimana pada kategori mahir inilah yang ingin dicapai

dalam kurikulum pendidikan di sekolah.

Rendahnya kemampuan pesesrta didik Indonesia di literasi Matematika

dalam tes PISA negara indonesia masih berada pada level yang paling bawah

selama keikutsertaan Indonesia pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009 dan 2011.
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Hasil terbaru PISA pada tahun 2015 menunjukkan Indonesia baru bisa

menduduki peringkat 69 dari 76 negara (Balitbang : 2016).

Pelaksanaan Ujian Nasional menjadi tolak ukur standar nasional dalam

mencapai peningkatan kualitas peserta didik, maka sudah seharusnya terdapat

komponen soal dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hal ini mengacu

pada kemampuan anak Indonesia yang masih berada diperingkat bawah jika

dilakukan pengukuran tingkat Internasional yaitu dalam PISA dan TIMSS

sebagaimana telah dijelaskan dipaparkan diatas. Hasil tersebut seharusnya

dapat menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah agar lebih mengoptimalkan

aspek kognitif khususnya keterampilan berpikir kritis (Higher Order

Thinking Skill) dalam mengukur kompetensi kelulusan siswa. Peningkatan

kualitas soal Ujian Nasional menurut M. Nuh dapat ditempuh dengan cara

menaikan derajat kesulitan soal atau dengan menaikkan standar kelulusan

(esq-news.com: 2014). Meningkatkan derajat kesulitan soal erat berhubungan

dengan peningkatan jumlah soal keterampilan berpikir tingkat tinggi pada

soal Ujian Nasional. Hal tersebut dapat memicu perbaikan mutu pendidikan.

Oleh karena hal peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Soal Ujian

Nasional Matematika Tingkat SMP/MTs Tahun 2013-2015 Berdasarkan

Perspektif Higher Order Thinking Skill (HOTS)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah soal Ujian Nasional Matematika Tingkat SMP/MTs Tahun 2013-

2015 telah memenuhi perspektif Higher Order Thinking Skill (HOTS)?

2. Bagaimana perkembangan dan perbandingan soal Ujian Nasional Tingkat

SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tahun 2013-2015 berdasarkan perspektif

Higher Order Thinking Skill (HOTS)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Menganalisis soal Ujian Nasional Matematika Tingkat SMP/MTs Tahun

2013-2015 berdasarkan perspektif Higher Order Thinking Skill (HOTS).
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2. Mendeskripsikan perkembangan dan perbandingan soal Ujian Nasional

Tingkat SMP/MTs Tahun 2013-2015 berdasarkan perspektif Higher

Order Thinking Skill (HOTS).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan

dalam rangka meningkatkan lulusan yang dapat berpikir tingkat tinggi

atau Higher Order Thinking Skill (HOTS) dalam menghadapi dunia

globalisasi.

2. Bagi Guru

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan

evaluasi bagi guru dalam usaha meningkatkan kemampuan peserta didik

terutama dalam hal keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher

Order Thinking Skill (HOTS) khususnya dalam mata pelajaran

matematika.

3. Bagi Siswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

pembelajaran siswa untuk meningkatkan pola pikir siswa dalam

keterampilan berpikir kritis atau Higher Order Thinking Skill (HOTS)

dalam menyelesaikan suatu persoalan ataupun permasalahan dalam

kegiatan pembelajaran ataupun dalam kehidupan sehari-hari.

4. Bagi Peneliti lain

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tolak ukur peneliti lain dalam

melakukan suatu penelitian lain sehingga penelitian ini dapat terus

berkembang hasilnya menjadi lebih baik lagi.


