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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Habel, (2015) guru merupakan jabatan atau profesi yang 

memerlukan keahlian khusus diantaranya memiliki kepribadian yang 

mantap, wawasan yang luas dan kemampuan profesional yang memadai, 

sedangkan menurut Nur, (2009) guru adalah pendidik yang berfungsi 

sebagai agen pembelajaran peserta didik dan mempunyai tugas, tanggung 

jawab untuk memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, melatih 

peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas yang 

mengaktualisasikan potensi kemanusiaan secara optimum pada jalur 

pendidikan formal dan jenjang pendidikan tertentu. Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pasal 3 ayat 1 tentang guru bahwa 

kompetensi guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 

menengah meliputi, kompetensi: pedagogik, kepribadian, profesional, 

dan sosial.  

Kemampuan guru dalam pendidikan lebih dikenal dengan sebutan 

kompetensi guru. Evaluasi merupakan kemampuan guru yang digunakan 

sebagai alat untuk menilai dan mengukur kemampuan peserta didik. 

Menurut Qomari, (2008) secara umum evaluasi memiliki dua fungsi 

utama yaitu untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dan hasil 

mengajar guru. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ulangan 

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan 

kenaikan kelas. Instrumen atau alat yang digunakan sebagai sarana 

evaluasi adalah tes. Menurut Arifin, (2012) pada hakikatnya tes adalah 

suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-

soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek 

perilaku tertentu. Tes yang baik perlu diperhatikan dari aspek kualitatif 

yang meliputi segi materi, kontruksi, bahasa dan jenjang soal, sedangkan 
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dari aspek kuantitatif meliputi validitas, reabilitas, daya pembeda soal 

dan tingkat kesukaran soal.  

Menurut Arikunto, (2013) dalam melaksanakan evaluasi belajar 

seorang guru dapat menggunakan dua macam tes ditinjau berdasarkan 

pembuatannya, terdiri dari tes standar dan tes buatan guru. Bentuk tes 

buatan guru terbagi menjadi tiga golongan antara lain 1. tes lisan, 2. tes 

tertulis yang terdiri dari a. tes objektif (pilihan ganda) dan b. tes subyektif  

(uraian), dan 3. tes perbuatan. Menurut Widodo, (2006) terdapat 

beberapa prinsip dasar dalam penyusunan soal ulangan harian 

berdasarkan taksonomi Bloom revisi Anderson yang dipublikasikan 

tahun 2001 ranah kognitif terdiri dari beberapa jenjang yang meliputi 

mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3), menganalisis 

(C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). Kualitas pendidikan IPA di 

Indonesia perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil TIMSS pada tingkat 

SMP skor dan peringkat IPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini :  

 Tabel 1. Data Skor dan Peringkat IPA Berdasarkan TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science) Tahun 1999-2011 

Tahun 
Skor rata-rata Peringkat 

Indonesia 

Jumlah Negara 

Peserta Indonesia International 

1999 435 488 32 38 

2003 420 474 37 46 

2007 427 500 35 49 

2011 406 500 40 42 

Sumber : Anggraini dan Wasis, ( 2014).  

Jika diperhatikan hasil TIMSS pada mata pelajaran IPA, 

peringkat Indonesia masih berada pada kelompok bawah dan perolehan 

skornya masih sangat rendah, penyebab rendahnya kemampuan siswa 

tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya berasal dari 

butir soal yang digunakan. Salah satu upaya untuk mengatasi rendahnya 

kemampuan siswa tersebut adalah dengan melatihkan soal-soal yang 

memiliki karakteristik seperti pada soal TIMSS. Adapun tujuan TIMSS 

untuk mendeskripsikan karakteristik soal berdasarkan dimensi 

pengetahuan dan proses kognitif, mendeskripsikan kelayakan soal yang 

dikembangkan, dan mendeskripsikan kemampuan siswa dalam 
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mengerjakan soal Ujian Nasional (UN) dengan soal model TIMSS yang 

dikembangkan. Berikut penjelasan menurut Mullis dan Martin, (2013) 

tentang hasil penilaian IPA berdasarkan TIMSS tahun 2011 dan tahun 

2015.  

Tabel 2. Perbandingan persentase Penilaian IPA Berdasarkan TIMSS Tahun 2011 

dan Tahun 2015 Untuk Domain Konten dan Domain Kognitif Kelas VIII 
Domain 

Konten 

Persentase 

tahun 

2011 

Persentase 

tahun 

2015 

Domain 

Kognitif 

Persentase 

tahun 

2011 

Persentase 

tahun 

2015 

Biologi 35% 35% Mengetahui 35% 35% 

Fisika 25% 25% Menerapkan 35% 35% 

Kimia 20% 20% Penalaran 30% 30% 

Ilmu Bumi 20% 20% 

Sumber : Mullis dan Martin, (2013). 

Menurut penelitian lain, yang dilakukan oleh Rosalina, (2014) 

kemampuan guru IPA dalam membuat soal ulangan di SMP  Negeri 5 

Purwodadi berdasarkan aspek kognitif taksonomi Bloom meliputi C1 

(mengingat) 63%, C2 (memahami) 31,5 % dan C3 (mengaplikasi) 5,48% 

dan tidak terdapat soal dalam kategori C4 (menganalisis), C5 

(mengevaluasi), dan C6 (mencipta). 

Berdasarkan  latar belakang, diatas maka akan dilakukan penelitian 

di SMP Negeri Kabupaten Sukoharjo sebagai subjek penelitian. Alasan 

peneliti mengambil subjek penelitian ini karena belum ada penelitian 

yang membahas tentang kemampuan guru IPA dalam membuat soal 

ulangan harian berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom kelas VIII 

di SMP Negeri Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan alasan tersebut di 

atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Kemampuan Guru IPA dalam Membuat Soal Ulangan Harian Kelas 

VIII di SMP Negeri Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017 

Berdasarkan Ranah Kognitif Taksonomi Bloom”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah perlu dibatasi permasalahannya 

sebagai berikut : 
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1. Subyek penelitian adalah guru IPA kelas VIII di SMP Negeri 

Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari 6 guru yaitu 1 guru di SMP N 

1 Sukoharjo, 1 guru di SMP N 3 Sukoharjo, 1 guru di SMP N 4 

Sukoharjo, 1 guru di SMP N 1 Tawangsari, 1 guru di SMP N  2 

Tawangsari, dan 1 guru di SMP N 1 Grogol. 

2. Obyek penelitian yaitu soal ulangan harian buatan guru IPA di SMP 

Negeri Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. 

3. Parameter penelitian yang akan diteliti yaitu kemampuan Guru IPA 

dalam membuat soal ulangan harian kelas VIII semester gasal di 

SMP Negeri Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017 

berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom. 

 

C. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

Bagaimana kemampuan guru IPA dalam membuat soal ulangan harian 

kelas VIII di SMP Negeri Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017 

berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

guru IPA dalam membuat soal ulangan harian kelas VIII di SMP Negeri 

Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017 berdasarkan ranah kognitif 

taksonomi Bloom. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:  

1. Bagi Guru  

Dapat digunakan sebagai bahan masukan para guru untuk tetap 

bisa profesional kaitannya dalam pembuatan soal ulangan harian siswa 

berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom. 
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2. Bagi Peneliti 

a. Mampu menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi 

peneliti tentang kondisi soal ulangan harian yang dibuat oleh guru 

IPA di SMP Negeri Kabupaten Sukoharjo berdasarkan ranah 

kognitif taksonomi Bloom.  

b. Bagi peneliti lain diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


