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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan 

menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik 

menggunakan tes maupun non tes. Permendikbud (2014) menyatakan bahwa 

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti 

tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan 

sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses 

pembelajaran. Penilaian dalam suatu pembelajaran merupakan hal yang sangat  

penting, karena dari dilakukannya penilaian maka guru dapat mengumpulkan 

informasi-informasi mengenai tingkat ketercapaian kompetensi siswa. Penilaian 

yang dilakukan dilakukan harus sesuai dengan kompetensi dan tujuan yang telah 

ditentukan. Sejalan dengan hal tersebut, kompetensi dan tujuan pembelajaran 

ditentukan dalam Kompetensi Dasar (KD). Indikator kompetensi dalam 

Kompetensi Dasar adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk 

menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan 

penilaian mata pelajaran.  

Fisika merupakan salah satu bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam yang 

penting bagi siswa, Depdiknas (2006) menyatakan bahwa Fungsi dan tujuan dari 

pembelajaran fisika di SMA merupakan sarana: i) Menyadari keindahan dan 

ketentuan alam untuk meningkatkan keyakinan kepada Tuhan YME, ii) Memupuk 

sikap ilmiah yang mencangkup: jujur dan objektif terhadap data, terbuka dalam 

menerima pendapat berdasarkan bukti-bukti tertentu, kritis terhadap pernyataan 

ilmiah, dan dapat bekerja sama dengan orang lain, iii) Memberi pengalaman untuk 

dapat mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan; merancang dan 

merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah,  dan menafsirkan data, 

menyusun laporan, serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara tertulis dan 

lisan, iv) Mengembangkan kemampuan berfikir analitis induktif dan deduktif 

dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan berbagai 

peristiwa alam dan menyelesaikan masalah baik secara kualitatif maupun 
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kuantitatif, v) Menguasai pengetahuan, konsep dan prinsip fisika, serta memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap ilmiah.  

Dari pernyataan di atas maka tujuan dari pembelajaran fisika adalah untuk 

mengembangkan dan melatih siswa agar dapat menguasai pengetahuan, konsep 

dan prinsip fisika, memiliki kecakapan ilmiah dan keterampilan berfikir kritis. 

Tujuan akan tercapai apabila pembelajaran dan penilaian yang baik. Untuk 

mengukur apa yang siswa dapatkan dalam proses pembelajaran salah satunya 

adalah guru menggunakan soal ujian sebagai bahan penilaian. Soal ujian 

merupakan instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan 

untuk menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya: tes dan skala sikap. 

Salah satu instrumen penilaian di sekolah adalah Ujian Akhir Semester (UAS). 

soal UAS dibuat oleh guru berdasarkan kompetensi yang ditetapkan. UAS 

merupakan penentu terbesar dalam kenaikan siswa ke jenjang selanjutnya. Agar 

siswa dapat naik ke jenjang selanjutnya maka ia harus memiliki kemampuan atau 

kompetensi yang  ditetapkan sebagai syarat kenaikan. Kompetensi tersebut harus 

terpenuhi dalam soal UAS. Dengan demikian, perlu untuk mempersiapkan soal 

UAS dengan baik agar dapat mengukur kemampuan atau kompetensi siswa. 

Menurut Adas (dalam Alzu’bi, 2014)  sebagian besar desain pertanyaan ujian 

kurang tepat, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu 

cara perbaikannya adalah melalui pertanyaan yang disajikan dalam ujian baik 

desain pertanyaan maupun komposisinya (Franklin, dalam Alzu’bi, 2014). Soal 

ujian yang disajikan harus mencakup pertanyaan dalam tingkatan kognitif yang 

berbeda agar dapat meningkatkan kemampuan siswa. Terdapat beberapa 

taksonomi dalam bidang mengevaluasi dan menganalisis pertanyaan dalam ujian,  

misalnya taksonomi Anderson (taksonomi Bloom revisi). Taksonomi Anderson 

merupakan kriteria yang paling umum digunakan ketika menganalisis dan 

menelaah tujuan instruksional (Kocakaya & Gönen, 2010). Anderson membagi 

tingkat kemampuan yang termasuk dimensi proses kognitif menjadi enam yaitu, 

mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

Selanjutnya ditambahkan Dimensi Pengetahuan yang berupa pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif (Krathwohl, 2002). 
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Dari uraian tersebut maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Telaah Soal Ujian Akhir Semester Genap Fisika Kelas XI 

Berdasarkan Kepada Taksonomi Anderson”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Bagaimana komposisi Kompetensi Dasar pada soal ujian akhir semester 

genap fisika kelas XI di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di 

Kabupaten Pandeglang? 

2. Bagaimana komposisi dimensi pengetahuan pada soal ujian akhir 

semester genap fisika kelas XI di salah satu Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di Kabupaten Pandeglang? 

3. Bagaimana komposisi dimensi proses kognitif pada soal ujian akhir 

semester genap fisika kelas XI di salah satu Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di Kabupaten Pandeglang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini disusun dengan tujuan 

untuk: 

1. Mendeskripsikan komposisi Kompetensi Dasar pada soal ujian akhir 

semester genap fisika kelas XI di salah satu Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di Kabupaten Pandeglang. 

2. Mendeskripsikan komposisi dimensi pengetahuan pada soal ujian akhir 

semester genap fisika kelas XI di salah satu Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di Kabupaten Pandeglang. 

3. Mendeskripsikan komposisi dimensi proses kognitif pada soal ujian akhir 

semester genap fisika kelas XI di salah satu Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di Kabupaten Pandeglang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain sebagai berikut.  

1. Dari segi teori, memberikan kontribusi seputar pengembangan dalam 

mengkaji mengenai pengkategorian berdasarkan taksonomi Anderson. 

2. Dari segi kebijakan, memberikan arahan kebijakan terhadap proses 

penilaian di sekolah, sehingga dari penilaian dapat dihasilkan output 

lebih baik.  

3. Dari segi praktik, Penelitian ini dapat dijadikan panduan untuk membuat 

soal dengan komposisi dimensi kognitif yang baik dan dapat dijadikan 

bahan referensi untuk penelitian yang lainnya untuk melakukan 

penelitian sejenis maupun pengembangan. 

4. Dari segi isu serta aksi sosial, memberikan informasi kepada semua pihak 

mengenai penilaian yang disesuaikan dengan tingkat kognitif yang 

terdapat dalam taksonomi Anderson, sehingga dapat menjadi bahan 

masukan lembaga-lembaga formal maupun nonformal mengenai 

penilaian yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan kognitif dalam 

taksonomi Anderson. 

 

E. Sruktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi pada penelitian ini terdiri dari lima bab. BAB I 

Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, penelitian 

ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan 

keingintahuan peneliti mengenai dimensi kognitif  yang dapat diukur pada soal 

ujian akhir semester genap fisika kelas XI. Sedangkan tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menjawab keingintahuan peneliti terhadap kemampuan dimensi 

kognitif dari soal-soal ujian akhir semester genap fisika yang digunakan di 

sekolah, serta manfaat dari penelitian ini. BAB II Kajian Teori, berisi mengenai 

konsep-konsep atau teori-teori yang digunakan sebagai landasan dari penelitian 

ini yang berisi mengenai pemaparan taksonomi anderson. BAB III Metode 

Penelitian, berisi mengenai metode-metode dan teknik-teknik yang digunakan 

dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis 
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dokumen dalam kerangka penelitian kualitatif. Analisis dokumen adalah proses 

pengumpulan catatan dan dokumen tentang masalah yang relevan dengan apa 

yang kita akan teliti. Sedangkan teknik penelitiannya merupakan langkah-langkah 

yang dilakukan dalam penelitian ini. BAB IV Temuan dan Pembahasan, berisi 

mengenai hasil telaah soal yang dilakukan, hasil telaah ini berisi mengenai hasil 

pengkategorian soal kedalam taksonomi Anderson. BAB V Simpulan, Implikasi, 

dan Rekomendasi, berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan, dakam suatu kesimpulan berisi mengenai jawaban-jawaban dari 

masalah yang diajukan dan saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya. 


