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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka salah satu aspek yang harus dikembangkan melalui pendidikan yaitu 

aspek keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa agar mampu mengimbangi 

perkembangan sains dan teknologi. 

Sejalan dengan Departement of Defense Education Activity (DoDEA) yang 

merumuskan tujuh keterampilan yang harus dicapai dalam 21st Century Teaching, 

Learning, and Leading (21st CTLL) sebagai bekal kesuksesan siswa di abad 21 

yaitu, (1) critical thinking and problem solving, (2)  collaboration across networks, 

(3) agility and adaptability, (4)  initiative and entrepreneurship, (5) effective oral 

and written communication, (6) accessing and analyzing information, dan (7) 

curiosity and imagination. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa 

menurut DoDEA yaitu keterampilan berpikir kritis. Dalam Permendikbud Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, menyatakan bahwa pada dimensi keterampilan siswa harus memiliki 

keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 

dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang 

dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka keterampilan berpikir kritis merupakan kompetensi yang penting 

untuk dilatihkan kepada siswa. 

Menurut Duron, Limbach, dan Waugh (2006), berpikir kritis dapat dikatakan 

secara sederhana sebagai kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi 

informasi. Sementara itu menurut Facione (2013), berpikir kritis adalah suatu 

kemampuan yang dapat menciptakan para pemikir yang tangguh dan pemecah 

masalah yang handal, hal inilah yang menyebabkan berpikir kritis sangat penting 
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dilatihkan kepada siswa sejak dini karena kegiatan pembelajaran seharusnya tidak 

hanya bertujuan untuk memperoleh nilai semata. Terdapat enam aspek yang dapat 

digunakan untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis seseorang, yaitu 

eksplanasi, interpretasi, inferensi, analisis, evaluasi, dan regulasi diri (Delphi, 2014; 

Facione, 2013).  

Keterampilan berpikir kritis, tidak hanya dikembangkan dalam pembelajaran 

saja tetapi juga harus didukung dengan alat ukur yang mencerminkan keterampilan 

berpikir kritis. Alat ukur yang digunakan hendaknya sesuai dengan kompetensi 

yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan berpikir kritis dapat menggunakan berbagai tipe penilaian seperti 

pilihan ganda, pilihan ganda yang dimodifikasi, konstruksi jawaban singkat, dan 

uraian. Tes dalam bentuk pilihan ganda banyak digunakan oleh beberapa peneliti 

dalam mengukur keterampilan berpikir siswa. Hal ini berarti soal bentuk pilihan 

ganda mampu mengukur keterampilan berpikir kritis. 

Berkaitan dengan alat ukur berupa tes yang terdiri dari sejumlah butir soal harus 

dianalisis untuk mengetahui kualitas alat ukur tersebut. Dalam menganalisis butir 

soal pada instrumen tes terdapat dua teori pengukuran yaitu teori tes klasik 

(classical test theory) dan teori respon butir (item response theory). Teori tes klasik 

dikembangkan sejak tahun 1940 dan telah digunakan secara luas. Teori ini masih 

digunakan sampai sekarang. Namun, teori tes klasik memiliki keterbatasan dengan 

adanya group dependent dan item dependent, maka munculnya teori respon butir 

menjadi sangat berguna dan terus dikembangkan karena mampu mengatasi 

keterbatasan tersebut (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991). 

Teori respon butir merupakan teori pengembangan dari teori tes klasik. Teori 

respon butir didasarkan pada tiga asumsi, yaitu unidimensi (setiap soal hanya 

mengukur satu kemampuan), independensi lokal (jawaban dari setiap soal tidak 

mempengaruhi soal lainnya), dan invariansi parameter (karakteristik butir soal tidak 

tergantung pada distribusi parameter keterampilan peserta tes dan parameter yang 

menjadi ciri peserta tes tidak bergantung dari ciri butir soal) (Retnawati, 2014). 

Berdasarkan jenis data yang diperoleh, teori respon butir dibagi menjadi dua yaitu 

dikotomi dan politomi. Teori respon butir dikotomi adalah teori yang hanya 

memperhatikan dua jenis jawaban yaitu jawaban benar dan jawaban salah. 
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Penskoran pada teori respon butir dikotomi yaitu apabila menjawab benar diberi 

skor 1 dan 0 apabila menjawab salah. Teori respon butir politomi adalah teori yang 

memperhatikan lebih dari dua pilihan respon jawaban. Penskoran pada teori respon 

politomi bernilai lebih dari satu (> 1). 

Ditinjau dari banyaknya asumsi, teori respon butir memang diharapkan akan 

memberikan informasi yang lebih teliti dibandingkan teori tes klasik. Namun, untuk 

ukuran sampel baik teori respon butir maupun teori tes klasik tidak mensyaratkan 

ukuran sampel secara pasti (Crocker & Algina, 1986). Kedua teori ini memiliki 

kesamaan, yaitu pada parameter yang digunakannya. Parameter yang digunakan 

pada analisis butir berdasarkan kedua teori ini, yaitu tingkat kesukaran, daya 

pembeda, faktor tebakan (pseudo guessing), dan kemampuan. Perbedaan antara 

keduanya terletak pada formula, skala, dan satuan yang digunakan. Pada 

prinsipnya, kedua teori ini digunakan untuk menaksir kemampuan seseorang yang 

diharapkan memiliki kesalahan sekecil mungkin. Kesalahan pengukuran 

dinyatakan dengan Standar Error of Measurement (SEM). 

Teori respon butir dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan dalam 

pengukuran pada teori tes klasik. Namun, belum banyak peneliti yang 

menggunakan teori respon butir. Sehingga perlu adanya penelitian dalam bidang 

pendidikan yang menggunakan teori respon butir, dengan demikian estimasi 

karakteristik suatu objek akan lebih teliti. Penelitian dalam bidang pendidikan bisa 

dilakukan dengan meneliti tentang karakteristik tes keterampilan berpikir kritis 

pada mata pelajaran fisika. Pada mata pelajaran fisika banyak materi yang diajarkan 

pada siswa, di antaranya materi tentang getaran harmonis. Berdasarkan silabus 

kurikulum 2013 revisi, materi getaran harmonis merupakan salah satu materi yang 

diajarkan pada siswa kelas X semester 2. Materi tentang getaran harmonis dipilih 

sebagai materi dalam penelitian ini karena belum banyaknya instrumen tentang 

materi ini dan menjadi dasar dalam memahami materi-materi yang lainnya, 

misalnya saja pada materi gelombang. 

Penelitian tentang instrumen keterampilan berpikir kritis juga pernah dilakukan 

oleh Kartimi (2013) dengan judul “Pengembangan alat ukur keterampilan berpikir 

kritis kimia untuk siswa SMA.” Kartimi mengembangkan instrumen keterampilan 

berpikir kritis dalam bentuk pilihan ganda berjenjang. Penelitian lainnya dilakukan 
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oleh Ritdamaya & Suhandi (2016) dengan judul “Konstruksi instrumen tes 

keterampilan berpikir kritis terkait materi suhu dan kalor”. Mereka 

mengembangkan instrumen dalam bentuk essay dengan jumlah soal sebanyak 22 

butir soal. Pengembangan instrumen keterampilan berpikir kritis juga dilakukan 

oleh Sugiarti (2014) dengan judul “Pengembangan instrumen penilaian 

keterampilan berpikir kritis pada mata pelajaran fisika SMA”. Instrumen yang 

dikembangkan dalam bentuk uraian bebas. Ketiga penelitian tersebut dalam 

menganalisis data masih menggunakan analisis teori tes klasik. Sementara itu, 

dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu analisis teori respon butir. 

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan teori respon butir yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Salirawati pada tahun 2011 dengan judul 

“Pengembangan Instrumen Pendeteksi Miskonsepsi Kesetimbangan Kimia pada 

Peserta Didik SMA.” Instrumen tes yang dikembangkan dalam bentuk pilihan 

ganda dengan alasan setengah-terbuka dan dianalisis menggunakan bantuan 

BILOGMG. Sementara itu Lee et al. pada tahun 2008 dengan judul “Measuring 

Student Learning with Item Response Theory”. Materi yang digunakan yaitu konsep 

tentang hukum Newton berbasis web dan dianalisis menggunakan bantuan 

BILOGMG. Selain itu juga, Rakkapao et al. pada tahun 2016 dengan judul 

“Analysis Test of Understanding of Vectors with The Three-Parameter Logistic 

Model of Item Respnse Theory and Item Response Curves Technique”. Materi yang 

digunakan yaitu vektor dalam bentuk pilihan ganda dan dianalisis menggunakan 

bantuan program PARSCALE. Berdasarkan penjabaran mengenai penelitian 

sebelumnya, dalam penelitian ini mengkarakteristik tes keterampilan berpikir kritis 

yang dianalisis menggunakan bantuan program eirt versi 2.0.0 yang merupakan 

add-ins pada microsoft excel. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dilaksanakan 

penelitian untuk memperoleh instrumen tes berupa seperangkat soal keterampilan 

berpikir kritis pada materi getaran harmonis yang kemudian dikarakteristik 

berdasarkan analisis teori respon butir. Maka dari itu, judul penelitian ini adalah 

“Karakteristik Tes Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Getaran 

Harmonis Berdasarkan Analisis Teori Respon Butir.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan 

permasalahan dalam bentuk pertanyaan yaitu “Bagaimana karakteristik tes 

keterampilan berpikir kritis pada materi getaran harmonis dengan menggunakan 

analisis teori respon butir?”. Adapun rumusan masalah umum diuraikan ke dalam 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana fungsi informasi total tes keterampilan berpikir kritis berdasarkan 

analisis teori respon butir? 

2. Bagaimana kurva karakteristik total tes keterampilan berpikir kritis berdasarkan 

analisis teori respon butir? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan umum 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu memperoleh gambaran karakteristik 

tes keterampilan berpikir kritis dengan menggunakan analisis teori respon butir. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Memperoleh gambaran mengenai fungsi informasi total tes keterampilan 

berpikir kritis. 

2. Memperoleh gambaran mengenai kurva karakteristik total tes keterampilan 

berpikir kritis. 

 

1.4 Definisi Operasional 

Karakteristik tes keterampilan berpikir kritis adalah gambaran mengenai hasil 

analisis tes bentuk pilihan ganda pada materi getaran harmonis menggunakan 

analisis teori respon butir berupa parameter a (daya pembeda), parameter b (tingkat 

kesukaran), parameter c (guessing) yang diperoleh dari total characteristic curve 

(TCC), serta validitas dan reliabilitas yang diperoleh dari titik perpotongan antara 

total information function (TFI) dengan standard error measurement (SEM). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Dari segi praktis, instrumen tes yang dikembangkan yang sudah diketahui 

karakteristik tesnya diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

dalam mengevaluasi keterampilan berpikir kritis siswa pada materi getaran 

harmonis. 

2. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

pertimbangan oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan tes keterampilan berpikir kritis dan teori respon butir. 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi terdiri dari lima bab utama yang diuraikan sebagai 

berikut. Bab I menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

definisi operasional, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Bab II 

menyajikan kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian. Kajian teori ini meliputi kajian tentang keterampilan berpikir kritis, teori 

respon butir, analisis kurikulum, dan materi tentang getaran harmonis. Bab III 

menyajikan penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang terdiri dari 

desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, 

dan analisis data. Bab IV menyajikan hasil pengolahan dan analisis data serta 

pembahasan mengenai temuan yang kemudian dikaitkan dengan teori. Bab V 

menyajikan simpulan hasil penelitian serta implikasi dan rekomendasi yang 

ditujukan kepada semua pihak atau peneliti lain yang berminat untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 


