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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Evaluasi adalah suatu proses pemberian makna, arti, nilai atau 

kualitas tentang suatu objek yang dievaluasi (Yusuf, 2015:21).  Evaluasi juga 

dapat diartikan sebagai kegiatan membandingkan tujuan dengan hasil belajar 

(Sukiman, 2012:4), sehingga harus dilakukan secara sistematis dan kontinu 

agar dapat menggambarkan kemampuan para siswa yang dievaluasi (Sukardi, 

2008:2). Depdiknas (2004:6) mendefinisikan evaluasi atau penilaian sebagai 

serangkaian kegiatan untuk memperoleh, meganalisis dan menafsirkan data 

tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara 

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan. Evaluasi hasil belajar berfungsi sebagai penyedia 

informasi tentang penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan (Yusuf, 

2015:23). Selain itu, evaluasi juga berfungsi sebagai sarana umpan balik bagi 

seorang guru (Sukardi, 2008:4). 

Secara garis besar, suatu penilaian dalam rangka evaluasi dapat 

dilakukan dengan pemberian soal dalam bentuk test maupun nontest 

(Nurgiyantoro, 2011:89; Yusuf, 2015:92). Pemberian soal test di sekolah 

biasanya dilakukan setelah pembelajaran, setelah selesai pembelajaran satu 

materi, saat penilaian tengah semester (PTS), Penilaian Akhir Semester 

(PAS), ujian nasional (UN), dan lain-lain. Juhanda (2016:61) memaparkan 

soal-soal ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur pemahaman siswa 

tentang materi pelajaran, sehingga guru sebagai evaluator mengetahui sejauh 

mana proses belajar dilakukan, selain itu guru dapat mengoreksi apakah suatu 

pembelajaran itu perlu diperbaiki atau dipertahankan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Rahmadhani, 2014:423). Dalam merumuskan tujuan evaluasi 

pembelajaran, pertama guru dapat melakukan perincian ruang lingkup 

evaluasi seperti luas pengetahuan sesuai dengan silabus mata pelajaran, kedua 

melakukan rincian proses mental yang akan dievaluasi menggunakan 

Taksonomi bloom (Arifin, 2012:14) 
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Namun, Herlant dan Nopithalia (2005:27) berdasarkan penelitiannya 

memaparkan dalam pembuatan soal guru lebih banyak memilih cara instan 

yaitu menyalin dari sumber buku teks atau lembar kerja sekolah dibandingkan 

membuat soal sendiri, sehingga rumusan butir soal tersebut tidak tepat 

mengukur hal yang dituntut pada indikator baik dari segi materi maupun 

tingkatan proses mentalnya (Nurhidayah dkk, 214:924).  

Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan dengan analisis soal yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam suatu tes 

hasil belajar (Adiputra, 2012:6). Sejumlah penelitian serupa yang telah 

dilakukan antara lain penelitian Nurhidayah dkk. (2014:927) pada soal PAS 

biologi di Kabupaten Takalar hanya terdapat soal dengan kategori tingkatan 

kognitif mengingat dan memahami saja. Hal demikian juga dituturkan oleh 

Yonelia (2014:11) pada penelitiannya terhadap soal PAS di SMA PGRI 

Pekanbaru bahwa distribusi jenjang ranah kognitif Taksonomi Bloom 

didominasi oleh soal dengan jenjang ranah kognitif C2, sedangkan soal 

jenjang kognitif C3 hingga C6 tidak ada. Begitupula hasil penelitian Herlant 

dan Nopithalia (2005:26) pada soal biologi di Jakarta Selatan yang 

menunjukkan 99% soal yang dianalisis termasuk tipe Low Order Thinking 

Skill (LOTS). Fakta ini juga diperkuat dengan rendahnya perolehan siswa 

Indonesia pada PISA (Programme for International Student Assessment) 

PISA merupakan survey yang dilakukan setiap tiga tahun untuk 

mengetahui literasi matematika, sains, dan membaca yang diinisiasi oleh 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau 

organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi. Fokus PISA 

menekankan pada keterampilan dan kompetensi siswa yang diperoleh di 

sekolah dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai 

situasi. Hasil PISA literasi sains pada tahun 2015 menunjukkan bahwa nilai 

kemampuan sains siswa usia 15 tahun di Indonesia hanyalah 403 yang jauh 

lebih rendah dari nilai rerata internasional kemampuan sains yaitu 500, 

sehingga Indonesia berada pada urutan ke 62 dari 72 peserta (OECD, 

2014:32).   
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Berdasarkan penelitian Johar (2012:31) yang bertujuan untuk 

mengetahui sasaran PISA, siswa Indonesia sangat baik ketika menjawab item 

yang berkaitan dengan mengingat fakta (Lower Order Thingking), tetapi 

penguasaan terhadap penyelidikan ilmiah (Higher Order Thingking) sangat 

minim. Hal ini tentunya menggambarkan kemampuasn siswa Indonesia 

terhadap penguasaan berfikir tingkat tinggi pada Taksonomi bloom.  

Taksonomi bloom adalah rumusan konsep kemampuan berfikir untuk 

membantu memahami tujuan pendidikan yang oleh Benjamin Samuel Bloom 

dibagi menjadi tiga domain ranah kemampuan intelektual yaitu kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Selanjutnya, Taksonomi bloom disempurnakan oleh 

Anderson dan Krathwohl pada ranah kognitif yang terdiri dari empat dimensi 

pengetahuan dan enam dimensi proses kognitif atau kita kenal sebagai C1 

sampai C6 yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta. Tiga level pertama yaitu C1 sampai C3 

termasuk ke dalam ranah Lower Order Thinking Skills sedangkan tiga level 

berikutnya yaitu C4 sampai C6 termasuk ranah Higher Order Thinking Skills 

(Krathwohl, 2002:213). 

Mengingat soal-soal yang diberikan guru dalam berbagai komponen 

maupun aktivitas pembelajaran sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran (Allen dan Tanner, 2002:134). 

Sehingga perlu dilakukan analisis untuk memperoleh gambaran atau profil 

apakah soal-soal tersebut sudah memenuhi perspektif High Order Thinking 

Skill (HOTS). Hal inilah yang menjadi latar belakang dilaksanakannya 

penelitian ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka perumusan 

masalahnya yaitu: Bagaimana profil soal penilaian akhir semester (PAS) 

biologi SMA se-Kota Surakarta semester ganjil tahun 2016-2017 berdasarkan 

perspektif High Order Thinking Skill (HOTS)? 
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C. Pembatasan Masalah 

Subyek dalam penelitian ini adalah soal pilihan ganda penilaian akhir 

semester (PAS) biologi SMA se-Kota Surakarta semester ganjil tahun 2016-

2017, sedangkan obyek penelitian ini adalah profil soal PAS berdasarkan 

perspektif High Order Thinking Skill (HOTS), sehingga parameternya adalah 

perspektif (HOTS) pada Taksonomi bloom yaitu soal menganalisis (C4), soal 

mengevaluasi (C5), dan soal mencipta (C6). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran profil 

soal penilaian akhir semester (PAS) biologi SMA se-Kota Surakarta semester 

ganjil tahun 2016-2017 berdasarkan perspektif High Order Thinking Skill 

(HOTS). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru dan calon guru agar dapat membiasakan soal-soal High Order 

Thinking Skill (HOTS) kepada siswa.   

2. Bagi Dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) agar 

dapat membekali mahasiswa kemampuan membuat soal tipe High Order 

Thinking Skill (HOTS). 

3. Bagi peneliti lain agar dapat digunakan sebagai referensi dan penelitian 

High Order Thinking Skill (HOTS) selanjutnya terhadap soal-soal 

penilaian di sekolah. 

 


