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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mulyasana dalam Syahida & Irwandi (2015 : 77) “mendefinisikan 

pendidikan sebagai proses pematangan kualitas hidup yang diarahkan pada 

pembentukan kepribadian unggul dengan menitikberatkan pada proses 

pematangan kualitas logika,hati,akhlak dan keimanan”. Definisi tersebut sejalan 

dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam pembukaan UUD ’45 alinea 4 

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan 

dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan.  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Pada era globalisasi sekarang ini,pendidikan memiliki peranan penting 

dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas agar mampu 

berkompetisi di kancah global. Oleh sebab itu,kualitas pendidikan suatu bangsa 

sangat berpengarauh terhadap SDM yang dihasilkannya. 

Di tingkat global,kualitas pendidikan di Indonesia belum menunjukkan 

hasil yang memuaskan. Ada beberapa indikator yang menunyebabkan masih 

tertinggalnya kualitas pendidikan pendidikan di Indonesia. Menurut data dari 

UNESCO pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara 

berkembang. Sedangkan komponen penting dalam pendidikan yaitu para guru 

menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Fakta ini tentunya 

menyakitkan bagi dunia pendidikan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang 

mendidik guru dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, kini kualitasnya 

malah berada di bawahnya.  

Banyak program yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk 

meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia salah satunya adalah 
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kegiatan evaluasi yang berupa Ujian Nasional (UN).UN merupakan tes resmi 

yang diadakan pemerintah yang bertujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian 

standar nasional pendidikan terkait dengan pencapaian standar kompetensi 

lulusan peserta didik secara nasional.Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) harus 

sesuai dengan kompetensi dasar yang telah diberikan. Didalam kompetensi dasar 

terdapat indikator kompetensi yaitu perilaku yang dapat diukur dan diobservasi 

untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan 

dalam pembuatan soal. 

Soal yang diujikan dalam Ujian Nasional adalah tes objektif dalam 

bentuk pilihan ganda yang tidak terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki 

oleh tes ini.Beberapa kelebihan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda 

sebagaimana dijelaskan Surapranata dalam Syahida dan Irwandi (2015 : 78) 

antara lain memuat banyak materi,mengukur berbagai tingkatan 

kognitif,memiliki keandalan yang cenderung lebih tinggi daripada soal 

uraian,dapat digunakan pada ujian dengan jumlah peserta yang sangat banyak 

dan menghendaki hasil yang cepat,serta memiliki sistem penskoran yang 

mudah,cepat dan objektif. 

Suatu tes sebagai instrumen hasil belajar hendaknya mengukur 

keterampilan siswa pada tingkatan yang bervariasi,mulai dari tingkat berpikir 

yang rendah hingga tingkat berpikir yang tinggi.Oleh karena itu,perlu 

diperhatikan masing-masing proporsi tingkat kemampuan berpikir pada masing-

masing tem soal yang nantinya akan mempengaruhi pola belajar siswa.Di 

Indonesia,dalam pembuatan instrumen soal cenderung didominasi oleh soal 

dengan tingkatan keterampilan berpikir tingkat rendah sehingga peserta didik 

lebih menyukai belajar dengan menghafal dan mengerjakan soal-soal yang ada 

pada buku dibandingkan mengembangkan kemampuannya pada level berpikir 

tingkat tinggi ketika hendak memecahkan suatu masalah. 

Pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik Indonesia 

No 54 tahun 2013 dijelaskan bahwa  “Standar kompetensi lulusan adalah 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,pengetahuan,dan 

keterampilan”. Artinya bahwa dalam mengukur pencapaian hasil belajar tidak 
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hanya pada kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran atau hanya 

dalam aspek pegetahuan (kognitif) namun mengukur hasil belajar siswa harus 

juga diukur dari tiga aspek secara komprehensif yaitu pengetahuan 

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

Berdasarkan Permendikbud no.22 tahun 2016 tentang standar proses 

pendidikan dasar dan menengah bahwa penilaian aspek pengetahuan terbagi 

menjadi 5 level yaitu mengingat,memahami,menerapkan,menganalisis dan 

mengevaluasi. 

Berdasarkan tersebut bahwa pada ranah kognitif terdapat dua level yang 

termasuk Higher Order Thinking Skill (HOTS). Soal-soal HOTS menuntun 

peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dan dihunbungkan dengan 

problematika dalam keidupan sehari-hari.Oleh sebab itu berdasarkan peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 54 tahun 2013 

seharausnya soal ujian nasional yang diselenggarakan di Indonesia mencakup 

soal-soal pda tingkat Higher Order Thinking Skill (HOTS) agar tercipta Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Bloom dalam Roy Watson-Davis (2012 : 46) dalam 

Strategi Pengajaran Kreatif menjelaskan mengenai urutan pertanyaan yang 

berbeda-beda yang membawa siswa ke tingkat respon yang berbeda-beda 

pula,mulai dari pertanyaan mudah dan evaluasi yang lebih rumit. Bloom 

mendapati bahwa lebih dari 80% pertanyaan yang diajukan para guru hanya 

menuntut siswa menanggapi ditingkat yang paling rendah,yakni mengingat 

kembali pelajaran yang didapat. 

Rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik dijelaskan 

pada pernyataan Henningsen & Stein dalam Agus Budiman & Jailani (2014 : 

140) “much discussion and concern have been focused on limitations in students’ 

conceptual under standing as well as on their thinking,reasoning and problem-

solving skills in mathematics”,artinya banyak diskusi dan perhatian telah 

difokuskan pada keterbatasan dalam pemahaman konseptual peserta didik,serta 

pada pemikiran,penalaran,dan keterampilan pemecahan masalah dalam 

matematika. Termasuk di Indonesia peserta didik tidak mampu menerapkan 
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kemampuan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam ekonomi dan 

akuntansi untuk memecahkan masalah dikehidupan sehari-hari,bahkan tidak 

dapat memecahkan soal yang diberikan apabila sedikit berbeda dari apa yang 

telah dipelajari.Hasil survey mengenai kemampuan/prestasi peserta didik yang 

dilaksanakan secara internasional menyatakan bahwa prestasi peserta didik 

Indonesia masiih jauh dibawah rata-rata.Hal ini dilihat pada penilaian PISA 

(Programme for International Student Assesment) dan TIMSS (Trends in 

International Mathematic and Science Study). 

Rendahnya kemampuan peserta didik Indonesia di literasi 

Matematika,sains dan membaca tercermin dalam Programme For International 

Student Assesment (PISA) yang mengukur kecakapan peserta didik dalam 

mengimplementasikan pengeetahuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan nyata. Indonesia ikut serta dalam siklus tiga tahunan 

tersebut yaitu tahun 2003,2006 dan 2009 dengan hasil bahwa rata-rata skor 

Indonesia masih pada peringkat terbawah. Pada tahun 2000 Indonesia menduduki 

peringkat dua terbawah pada literasi membaca dan matematika,sedangkan literasi 

sains berada pada peringkat 38 dari 41 negara. Pada tahun 2003 tidak ada 

perubahan pada peringkat literasi membaca dan sains,hanya terjadi perubahan 

pada literasi matematika yaitu peringkat 38 dari 41 negara. Pada tahun 2006 

Indonesia menduduki peringkat 48 dari 56 negara pada literasi membaca dan 

peringkat 50 dari 57 negara pada literasi matematika dan sains. Di tahun 2009 

Indonesia tetap tidak mengalami perubahan,Indonesia masih berada pada 

peringkat terbawah yaitu peringkat 57 pada literasi membaca,61 pada literasi 

matematika dan 60 pada literasi sains dari 65 negara yang bergabung dalam 

PISA. 

Skor tersebut juga ditunjukkan pada hasil TIMSS (Trends in Mathematic 

and Science Study) yang dilaksanakan 4 tahun sekali. Pada tahun 1999 nilai 

prestasi matematik Indonesia menempati 34 dari 38 negara,tahun 2003 Indonesia 

posisi 35 dari 48 negara. Tahun 2007 Indonesia peringkat 39 dari 49 negara dan 

tahun 2011 Indonesia menempati posisi 38 dari 42 negara dengan skor rata-rata 

386 dimana rata-ata TIMSS berkisar diskor 500. 
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Berdasarkan paparan diatas kualitas ujian nasional (UN) harus 

ditingkatkan sebagai salah satu cara mengoptimalkan aspek kognitif khususnya 

keterampilan berpikir kritis yang mengukur kompetensi kelulusan siswa. 

Peningkatan kualitas ujian nasional dapat ditempuh dengan cara menaikkan 

derajat kesulitan soal atau dengan menaikkan standar kelulusan. Meningkatkan 

derajat kualitas soal erat hubungannya dengan peningkatan jumlah soal yang 

mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam ujian nasional. Hal tersebut 

dapat menjadi pemicu untuk memperbaiki mutu pendidikan. Dari penjelasan 

diatas peneliti tertarik untuk  mengambil judul “ANALISIS SOAL UJIAN 

NASIONAL (UN) EKONOMI TINGKAT SMA/MA TAHUN 2014-2016 

DITINJAU DARI PERSPEKTIF  HIGHER ORDER THINKING SKILL 

(HOTS)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas,permasalahan dalam penelitian 

meliputi : 

a. Apakah soal Ujian Nasional Ekonomi Tingkat SMA/MA Tahun 2014-2016 

telah memenuhi perspektif High Order Thinking Skill (HOTS)? 

b. Bagaimana perkembangan dan perbandingan soal Ujian Nasional (UN) 

SMA/MA pada tahun 2014 hingga tahun 2016 ditinjau dari proporsi tipe 

soal HOTS? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui kontribusi soal tipe High Order Thinking Skill (HOTS) 

pada soal Ujian Nasional (UN) Ekonomi tingkat SMA/MA tahun 2014-

2016. 

b. Untuk mengetahui perkembangan dan perbandingan soal Ujian Nasional 

(UN) ekonomi tingkat SMA/MA dari tahun 2014-2016 ditinjau dari 

proporsi soal HOTS. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis dari  penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan soal Ujian Nasiomal (UN) ekonomi yang mengukur 

kemampuan berpikir tingkat tinggi yang memiliki karakteristik bentuk 

stimulus,kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif. 

b. Manfaat Praktis : 

1) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

evaluasi bagi guru dalam usaha meningkatkan kemampuan peserta didik 

terutama dalam hal keterampilan berpikir tingkat tinggi/High Order 

Thinking Skill (HOTS) khususnya dalam mata pelajaran ekonomi. 

2) Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar 

siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan persoalan atau 

permasalahan dalam kegiatan pembelajaran baik disekolah maupun 

dikehidupan sehari-hari. 

3) Bagi Peneliti  

Hasil-hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bahan yang penting 

bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis atau melanjutkan 

penelitian tersebut secara lebih luas,intensif dan mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 


