
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Sesuai dengan judul analisis butir soal, pada penelitian ini akan diuraikan 

tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan 

penegasan istilah. Maka pendahuluan tersebut sebagai berikut. 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan tonggak keberhasilan suatu negara. Negara dapat 

dikatakan berhasil jika pendidikannya mendukung dengan baik. Peran 

pendidikan di Indonesia sangat penting, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang berhak dirasakan oleh semua warga masyarakat Indonesia. 

Pendidikan dalam arti luas, mengandung pengertian mendidik, membimbing, 

mengajar serta melatih. Pendidikan yang sering disimbolkan dengan sekolah dan 

kegiatan pembelajarannya, selalu berkaitan dengan dua hal penting yaitu subjek 

dan objek dalam pembelajaran. Subjek dan objek dalam pembelajaran yang 

dimaksud adalah pendidik dan peserta didik dimana keduanya diharapkan untuk 

menjalin kerjasama yang baik agar tercipta suasana pembelajaran yang kondusif.  

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori “pendidikan berdasarkan 

standar” (standard-based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi. 

Kurikulum SD menggunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu dari 

kelas I sampai kelas VI. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan 

pembelajaran yang memadukan berbagai kompetensi dari berbagai mata 

pelajaran ke dalam berbagai tema. Pembelajaran terpadu disini menggunakan 

tema untuk menggaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan 
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pokok yang menjadi pokok pembicaraan (Depdiknas, 2007). Setelah tema 

ditetapkan, selanjutnya tema itu dijadikan dasar untuk menentukan dasar sub-sub 

tema dari bidang studi lain yang terkait. 

Dilihat dari segi prosesnya, setiap kegiatan pembelajaran terdiri atas tiga 

tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada 

tahap perencanaan, dilakukan penyusunan program pembelajaran yang meliputi 

penentuan tujuan, materi, kegiatan belajar mengajar, media dan evaluasi. Tahap 

pelaksanaan merupakan tahap pengimplementasian rencana pembelajaran. 

Adapun tahap evaluasi merupakan tahap kegiatan yang dimaksudkan untuk 

mengetahui keberhasilan pembelajaran. Hasil dari evaluasi merupakan masukan 

bagi proses pengembangan program lebih lanjut. Evaluasi merupakan bagian 

penting dalam proses belajar mengajar, karena dengan evaluasi dapat ditentukan 

tingkat keberhasilan suatu program. Evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses 

merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk 

membuat alternatif-alternatif keputusan. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, menyatakan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian 

hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. 

Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau 

proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan 

tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Salah satu 

alat yang digunakan sebagai sarana untuk penilaian hasil belajar adalah tes. 
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Tes merupakan alat evaluasi pendidikan yang mempunyai peranan penting 

dalam mengukur prestasi hasil belajar siswa. Perlu memperhatikan validitas soal, 

reliabilitas soal, derajat kesukaran item, daya pembeda item, fungsi pengecoh 

serta kesesuaian soal dengan standar kompetensi dan kompetensi dasarnya agar 

kita dapat  menentukan kualitas soal. Sesuai dengan kemajuan dalam dunia 

pendidikan, maka alat evaluasi yang digunakan harus tepat dengan kurikulum 

yang sedang berlaku saat itu. Kualitas dari alat evaluasi diharapkan juga harus 

memperhatikan validitas soal, reliabilitas soal, derajat kesukaran item, daya 

pembeda item, fungsi pengecoh serta kesesuaian soal dengan standar kompetensi 

dan kompetensi dasarnya. Penilaian merupakan salah satu bagian penting dalam 

rangkaian proses pembelajaran dalam pendidikan. Oleh karenanya penilaian 

hasil belajar dapat juga menentukan baik tidaknya pendidikan, sehingga 

ketepatan penilaian hasil belajar memberikan dampak yang sangat signifikan 

terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 

Analisis butir soal atau analisis item adalah pengkajian pertanyaan-

pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas 

memadai (Nana Sudjana, 2011: 135). Analisis butir soal antara lain bertujuan 

untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang 

tidak baik (jelek). Informasi butir soal yang baik maupun butir soal yang tidak 

baik dapat diketahui dengan analisis butir soal. Butir soal yang tidak baik (jelek) 

sebaiknya tidak digunakan lagi agar tes benar-benar terdiri dari butir soal yang 

berkualitas untuk mengukur hasil belajar siswa. Analisis butir soal dilakukan 

dengan menghitung beberapa aspek yaitu validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh.  
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Kegiatan pembelajaran di SDN Sumbersari 1 Malang sudah menerapkan 

kurikulum 2013 untuk kelas V, dengan begitu maka terdapat perubahan yang 

dialami di SDN Sumbersari 1 Malang khususnya dalam bidang pembelajaran 

seperti perubahan silabus, perubahan mata pelajaran dan jadwal pelajaran. Hal 

ini tentu merupakan tantangan bagi guru kelas untuk mengajarkan pembelajaran 

tematik, dimana para guru dituntut untuk kreatif mengembangkan materi saat 

pembelajaran tematik. Selain guru dituntut kreatif dalam pembelajaran tematik, 

tentunya guru harus bisa membuat soal sebagai tolok ukur keberhasilan 

pembelajaran maka dari itu, evaluasi sangat penting bagi guru agar dapat 

mengetahui seberapa besar keberhasilan guru dalam menjelaskan materi.  

Observasi di SDN Sumbersari 1 Malang, selama ini guru kelas V di SDN 

Sumbersari 1 Malang menjelaskan bahwa evaluasi yang selama ini dilaksanakan 

belum memperhatikan penilaian terhadap butir-butir soal, sehingga kualitas butir 

soal yang memenuhi syarat sebagai alat ukur yang baik atau belum. Untuk 

mengetahui baik atau tidaknya suatu soal masih dengan cara yang sederhana 

yaitu dilihat dari banyaknya siswa yang bisa menjawab maupun yang tidak bisa 

menjawab soal tersebut. Padahal analisis terhadap butir soal tersebut perlu 

dilakukan untuk memperoleh informasi tentang mutu tes tersebut, sehingga mutu 

tes dapat diperbaiki.  

Berdasarkan beberapa hal di atas, SDN Sumbersari 1 malang belum 

melakukan langkah pengembangan soal sesuai standar. Soal UAS yang 

diberikan kepada siswa tidak dianalisis sebelumnya sehingga tidak diketahui 

bagaimana kualitas soal dari segi validas isi dan segi empirik. Oleh karena itu 

soal UAS perlu divalidasi karena masih mendominasi untuk digunakan. Apabila 
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soal tersebut tidak valid maka tidak dapat mengukur kemampuan siswa dengan 

tepat. Analisis butir soal untuk pembelajaran tematik di SDN Sumbersari 1 

Malang perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas soal dan keberhasilan siswa 

sekolah dasar dalam menguasai materi pelajaran.  

Aspek yang harus dilalui dalam analisis butir soal ada 5 yaitu Validitas, 

Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda dan Efektivitas Pengecoh. Hasil 

dari kelima aspek analisis butir soal yaitu soal yang baik,  kurang baik, dan tidak 

baik. Soal yang berkualitas dapat dijadikan sebagai alat ukur siswa dalam 

pembelajaran sedangkan untuk soal yang kurang baik dapat direvisi dan yang 

tidak baik dapat dibuang. Kualitas soal akan membantu guru untuk mendapatkan 

hasil evaluasi yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari para siswa. Hasil 

evaluasi akan memberikan guru informasi mengenai umpan balik siswa terhadap 

pembelajaran,kemajuan belajar siswa dan program pembelajaran, serta tindakan 

yang harus dilakukan selanjutnya. 

Melihat begitu pentingnya evaluasi dalam meningkatkan kualitas proses dan 

hasil belajar, maka seorang guru bagian dari pelaksana proses dan hasil belajar 

mengajar dituntut kemampuannya dalam melaksanakan evaluasi yang baik dan 

secara otomatis dituntut untuk membuat tes atau alat evaluasi yang baik pula. 

Hal ini pendidik diharuskan mengadakan analisis buti-butir soal untuk 

mengetahui tingkat kualitas butir-butir soal yang digunakan. Berdasarkan uraian 

diatas maka perlu diadakan penelitian mengenai “Analisis Butir Soal Ulangan 

Akhir Semester Ganjil Tema 4 (Sehat Itu Penting) Buku Tematik 2013 Kelas V 

SDN Sumbersari 1 Malang ” 

 

 



6 
 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan permasalahan pada butir soal di atas, Penilaian merupakan 

salah satu bagian penting dalam rangkaian proses pembelajaran dalam 

pendidikan. Oleh karenanya penilaian hasil belajar dapat juga menentukan baik 

tidaknya pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat 

beberapa permasalahan, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah. Maka 

permasalahan tersebut sebagai berikut. 

1. Bagaimana kualitas butir soal ulangan akhir semester ganjil kelas V SDN 

Sumbersari 1 Malang ditinjau dari segi analisis teoritik (validas isi)? 

2. Bagaimana kualitas butir soal di tinjau dari segi analisis empirik(realibilitas, 

validitas, daya beda, tingkat kesukaran, efektivitas distraktor/pengecoh) 

pada ulangan akhir semester ganjil kelas V SDN Sumbersari 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Suatu penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang akan 

dicapai sama halnya dengan analisis butir soal salah satunya tujuannya adalah 

mengidentifikasi soal-soal yang baik, kurang baik dan soal yang tidak baik. 

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan kualitas soal ujian akhir semester 

kelas V SDN Sumbersari 1 Malang berdasarkan analisis teoritik. 

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan kualitas soal ujian akhir semester 

kelas V SDN Sumbersari 1 Malang berdasarkan analisis empirik. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sesuai tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Secara umum penelitian ini mengaji 

pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki 

kualitas memadai. Adapun manfat yang diharapkan setelah penelitian ini 

dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

mengembangkan dan menganalis analisis butir soal. Sebagai acuhan dan bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

1. Bagi sekolah sebagai cara yang tepat untuk membantu sekolah mendapatkan 

hasil evaluasi pembelajaran secara valid, sesuai dengan kemampuan peserta 

didik yang sebenarnya,  

2. Bagi guru dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan 

soal yang akan datang sehingga dapat menyempurnakan kualitas soal 

menjadi lebih baik, dan sebagai referensi dalam memilih soal-soal,  

3. Bagi peneliti sebagai tambahan pengetahuan dalam menyusun atau membuat 

soal yang baik. 

 

E. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang ada dapat diatasi sebaik-baiknya sebagai 

peningkatan hasil belajar terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan 

disekolah dan pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada maka 

peneliti membatasi permasalahan pada: 
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1. Cara-cara melakukan analisis butir soal ditinjau dari analisis empirik dan teoritik. 

2. Penelitian ini akan dilaksanakan pada ujian akhir semester ganjil siswa kelas 

V SDN Sumbersari 1 Malang. 

 

F. Penegasan Istilah  

Penegasan istilah diperlukan untuk menghindari adanya penafsiran yang 

berbeda serta mewujudkan pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan 

kualitas dan kuantitas butir soal, oleh karena itu peneliti memberikan penjelasan 

terhadap istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis butir soal 

Menurut Arikunto (2006) analisis soal merupakan prosedur sistematis yang 

memberikan informasi khusus terhadap butir tes yang disusun. Sedangkan 

menurut Sudjana (2011) analisis butir soal merupakan pengkajian terhadap 

tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas baik. 

Rudyatmi dan Anni (2010) menyebutkan bahwa analisis butir soal merupakan 

proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban 

siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. 

2. Tes adalah salah satu cara untuk menaksirkan besarnya kemampuan 

seseorang secara tidak langsung yaitu melalui respons seseorang terhadap 

stimulus atau pertanyaan. 

3. Analisis empirik 

Merupakan penyelidikan terhadap suatu soal untuk mengetahui kedaaan yang 

sebenarnya berdasarkan kenyataan yang meliputi tingkat kesukaran, validitas, 

daya pembeda, reliabilitas, dan distraktor. 
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4. Analisis teoritik  

Merupakan penyelidikan terhadap soal untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya berdasarkan teori yaitu melingkupi kaidah penulisan soal pilihan 

ganda dan uraian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


