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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Indonesia berpeluang untuk memiliki jumlah penduduk usia produktif yang 

berlimpah dari bonus demografi. Prof. Dr. Sri Moertiningsih Setyo Adioetomo    

(dalam Badan Pusat Statistik, 2015 : 41) menyampaikan bahwa ‘Indonesia akan 

mendapatkan window opportunity dengan adanya bonus demografi yang akan 

terjadi sekitar tahun 2020-2030’. Bonus demografi tersebut ditunjukkan oleh 

jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar daripada jumlah penduduk usia 

tidak produktif. Berlimpahnya penduduk usia produktif, sesungguhnya menjadi 

keuntungan jika ketersediaannya bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi negara. 

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Kejuruan 2015 - 2019 (2015 : 2) “pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan 

salah satunya oleh tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif”. Oleh 

karena itu dalam rangka mewujudkan hal tersebut penduduk usia produktif harus 

ditempa agar menjadi tenaga kerja yang terampil dan produktif. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dipandang sebagai lembaga 

pendidikan yang tepat untuk melahirkan tenaga kerja muda yang terampil, 

sehingga bonus demografi yang diterima Indonesia dapat dioptimalkan. 

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan 

Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Melalui Instruksi Presiden tersebut 

pemerintah daerah dan kementerian terkait didorong untuk meningkatkan 

perannya guna  mengembangkan kualitas SMK agar mampu menghasilkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing global. 

Ketika pemerintah sedang giat meningkatkan infrastruktur dan berbagai 

kebutuhan yang diperlukan untuk memaksimalkan penyerapan lulusan SMK, guru 

harus mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas. Kualitas SMK 

dalam menghasilkan tenaga kerja terampil dapat diamati dari kualitas 

pembelajaran yang diselenggarakan guru, karena pengalaman belajar 
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siswa banyak diperoleh dari proses belajar yang dirancang guru.  

Berdasarkan isi Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan 2015 - 2019 (2015 : 20) diketahui bahwa masih lemahnya 

sistem penilaian menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kualitas 

pembelajaran di SMK. Menurut Sudjana (2013 : 5) “pada umumnya penilaian 

hasil belajar di sekolah menggunakan tes buatan guru untuk semua bidang studi.” 

Kelemahan sistem penilaian di atas dapat diamati dari jarangnya guru 

melaksanakan analisis kualitas tes buatan guru, sebagaimana diungkapkan oleh 

Arikunto (2012 : 160) bahwa “tes buatan guru jarang menggunakan butir-butir tes 

yang sudah diujicobakan, dianalisis, dan direvisi”. Hal serupa disampaikan pula 

oleh Widoyoko (2014 : 173) bahwa :  

butir tes buatan guru pada umumnya disusun secara tergesa-gesa dan tidak 

diujicobakan sebelum digunakan. Akibatnya banyak butir tes yang 

digunakan dalam ujian tidak dapat menghasilkan data yang benar atau 

akurat tentang hasil belajar siswa. 

Tes buatan guru sebagai alat penilaian hasil belajar termasuk butir-butir 

soal yang membangunnya perlu dianalisis. Sudjana (2013 : 12) mengungkapkan 

bahwa “suatu alat penilaian dikatakan mempunyai kualitas baik apabila alat 

tersebut memiliki atau memenuhi dua hal yakni, ketepatannya atau validitasnya 

dan ketetapannya atau reliabilitasnya.” Sudijono (2015 : 370) mengungkapkan 

bahwa “penganalisisan terhadap butir-butir item tes hasil belajar dapat dilakukan 

dari tiga segi, yaitu : (1) dari segi derajat kesukaran itemnya, (2) dari segi daya 

pembeda itemnya, (3) dari segi fungsi distraktornya.” Dengan demikian analisis 

kualitas tes buatan guru sebagaimana diuraikan di atas dilakukan terhadap faktor 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektifitas distraktor. 

 Untuk mengetahui keterlaksanaan analisis kualitas tes buatan guru pada 

mata pelajaran akuntansi, maka dilakukanlah penelitian pendahuluan. Penelitian 

pendahuluan menggunakan angket sebagai alat pengumpul data. Responden 

dalam penelitian ini adalah 110 guru akuntansi di SMK se-Kota Bandung. Jumlah 

responden dihitung menggunakan rumus Slovin sebagaimana diuraikan dalam 

lampiran 20 tentang penentuan jumlah responden penelitian pendahuluan. Adapun 

hasil analisis angket disajikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 1.1 

Persentase Pelaksanaan Analisis Kualitas Tes Buatan Guru Akuntansi di 

SMK se-Kota Bandung 
Aspek Analisis Persentase 

Validitas Tes 40% 

Validitas Butir Tes 43% 

Validitas Faktor 35% 

Reliabilitas Tes 39% 

Tingkat Kesukaran 61% 

Daya Pembeda 48% 

Efektifitas Distraktor 27% 

   Sumber : Lampiran 21 (Hasil Analisis Angket) 

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa uji validitas tes hanya dilakukan 

oleh 40% guru akuntansi, uji validitas butir tes hanya dilakukan oleh 43% guru 

akuntansi, uji validitas faktor hanya dilakukan oleh 35% guru akuntansi, uji 

reliabilitas tes hanya dilakukan oleh 39% guru akuntansi, uji tingkat kesukaran  

butir soal tes hanya dilakukan oleh 61% guru akuntansi, uji daya pembeda butir 

soal tes hanya dilakukan oleh 48% guru akuntansi dan uji efektifitas distraktor 

butir soal tes hanya dilakukan oleh 27% guru akuntansi. Persentase tertinggi 

diperoleh pada aspek tingkat kesukaran, karena rancangan soal pada tes di SMK 

umumnya sudah mencapai proses kognitif menerapkan (C3) dan memiliki tingkat 

kesukaran yang sedang sampai sukar. Validitas faktor dan efektifitas distraktor 

merupakan aspek analisis yang memiliki persentase pelaksanaan terendah, karena 

pada umumnya tes buatan guru akuntansi berbentuk esai dengan jawaban terbatas. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua guru 

akuntansi sudah melaksanakan analisis kualitas tes buatan guru.  

Berdasarkan hasil pengolahan angket terhadap guru akuntansi di SMK se-

Kota Bandung dapat diketahui beberapa alasan guru akuntansi tidak 

melaksanakan analisis kualitas tes buatan guru sebagaimana tertera dalam 

lampiran 22 tentang contoh angket yang digunakan. Tugas guru selain mengajar 

meliputi pengadaan administrasi guru, pembinaan terhadap siswa serta tugas 

tambahan lainnya. Tugas guru yang banyak dirasakan kurang sepadan dengan 

waktu yang dimiliki, sehingga tidak semua tugas dapat terselesaikan salah satunya 

melaksanakan analisis kualitas tes buatan guru. Masih terdapat guru yang belum 
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memiliki aplikasi analisis kualitas tes serta kurangnya pengarahan terkait analisis 

kualitas tes buatan guru. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan 

guru tidak melaksanakan analisis kualitas tes buatan guru umumnya disebabkan 

oleh keterbatasan waktu serta tidak adanya aplikasi untuk menganalisis kualitas 

tes buatan guru. 

Tes buatan guru merupakan instrumen penilaian hasil belajar yang paling 

sering digunakan. Pada dasarnya rancangan tes buatan guru telah disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran. Namun agar dapat menghasilkan informasi yang 

layak digunakan dalam mengambil keputusan terkait pembelajaran, tes buatan 

guru perlu dirancang secara optimal agar dapat memenuhi persyaratan sebagai tes 

yang baik. Hal ini relevan dengan pendapat Azwar (2012 : 18) bahwa : 

hasil tes prestasi merupakan salah satu informasi penting guna 

pengambilan keputusan pendidikan. Namun perlu diingat bahwa apakah 

informasi tersebut merupakan informasi yang benar dan dapat dipercaya 

tergantung pada sejauhmana tes yang digunakan itu memenuhi kriteria 

sebagai tes prestasi yang layak. 

Data hasil analisis kualitas tes buatan guru merupakan salah satu data penting 

yang harus ditunjukkan oleh guru dalam rangka memperoleh akreditasi SMK 

sebagaimana ditegaskan dalam Badan Akreditasi Nasional (2017 : 39) bahwa 

“melakukan analisis kualitas instrumen” merupakan salah satu poin yang 

termaktub dalam Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah 

Aliyah Kejuruan. Dengan demikian semua guru seharusnya sudah melaksanakan 

analisis kualitas tes buatan guru. 

Kondisi sebagaimana diuraikan dalam hasil penelitian pendahulan di atas 

mengungkapkan bahwa masih terdapat guru akuntansi yang belum melaksanakan 

analisis kualitas tes buatan guru. Anastasi dan Urbina (dalam Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2010 : 1) mengungkapkan bahwa ‘tujuan 

utama analisis butir soal dalam sebuah tes yang dibuat guru adalah untuk 

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau dalam pembelajaran.’ 

Tes buatan guru yang belum dianalisis dapat menurunkan kualitas tes itu sendiri, 

karena kekurangan-kekurangan dalam tes buatan guru belum terdeteksi sebelum 

digunakan. Adanya kekurangan-kekurangan dalam tes buatan guru dapat 
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mengaburkan informasi mengenai tingkat kemajuan belajar siswa. Informasi 

tersebut sebaiknya tidak digunakan untuk mengambil keputusan terkait 

pembelajaran. Dengan demikian dampak dari tes buatan guru yang belum 

dianalisis sudah sepatutnya ditiadakan. 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari penilaian hasil belajar. Dalam hal 

ini penilaian hasil belajar dapat mengungkapkan efektifitas program pengajaran 

dan kinerja belajar siswa. Dengan informasi tersebut baik guru maupun siswa 

dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki sehingga keduanya dapat 

memperbaiki kualitas pembelajaran. Hal ini relevan dengan pendapat                                     

Wedeen et al (dalam Wulan dan Rusdiana, 2014 : 61) yang mengungkapkan 

bahwa ‘penggunaan penilaian dalam pembelajaran secara signifikan lebih efektif 

bagi guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran.’ 

Dalam penilaian hasil belajar, penting untuk memastikan bahwa tes buatan 

guru sebagai alat penilaian telah berkualitas, karena sebagaimana diungkapkan 

oleh Sudjana (2013 : 12) bahwa “keberhasilan mengungkapkan hasil dan proses 

belajar siswa sebagaimana adanya (objektivitas hasil penilaian) sangat bergantung 

pada kualitas alat penilaiannya di samping pada cara pelaksanaannya”. Kualitas 

butir soal yang membangun tes buatan guru perlu dicapai secara optimal, karena 

menurut Kusaeri dan Suprananto (2012 : 73) “butir tes yang bermutu dapat 

membantu guru dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran”. Dengan 

demikian tes buatan guru sebagai alat penilaian dan butir-butir soal yang 

membangunnya harus berkualitas. 

Tes dan butir soal yang berkualitas dapat diandalkan, karena interpretasi 

terhadap hasil jawaban siswa dapat dipertanggungjawabkan sehingga pemberian 

umpan balik dapat dilakukan secara tepat sasaran bagi setiap siswa. Hal ini 

relevan dengan pendapat Muzaffar (2016 : 135) bahwa “butir soal dan tes yang 

berkualitas baik akan menjadi basis yang kuat bagi penafsiran dan penyimpulan 

hasil tes dengan kesesatan (galat) pengukuran minimal dan dapat membantu 

meminimalisir perbedaan penafsiran”. Dengan demikian tes dan butir soal yang 
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berkualitas memiliki kemampuan yang memadai untuk mengungkapkan derajat 

kemampuan siswa secara tepat. 

Adapun faktor-faktor tes berkualitas mengacu pada persyaratan tes yang 

baik, karena menurut ISO 9000 : 2000 (dalam Syafrizal 2013 : 3) kualitas  adalah 

‘derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi 

persyaratan’. Hal ini relevan dengan pendapat Crosby (dalam Nasution, 2015 : 2) 

bahwa ‘kualitas adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang 

disyaratkan atau distandarkan’. Beberapa ahli berpendapat mengenai persyaratan 

tes yang baik.  Menurut Arikunto (2012 : 72) suatu tes dapat dikatakan baik 

apabila memenuhi persyaratan “validitas, reliabilitas, objektivitas, praktibilitas 

dan ekonomis”. Muslich (2011 : 93) mengungkapkan bahwa “instrumen penilaian 

dikatakan baik atau memenuhi syarat dapat dipertanggungjawabkan dari segi 

validitasnya, reliabilitasnya, objektivitasnya, praktibilitasnya, ekonomisnya, taraf 

kesukaran dan daya pembeda”. Berdasarkan penjelasan pendapat ahli di atas, 

dapat diketahui bahwa validitas dan reliabilitas merupakan unsur utama yang 

membangun kemampuan butir soal. Persyaratan taraf kesukaran, daya pembeda 

dan efektifitas distraktor termasuk ke dalam karakteristik butir soal. Karakteristik 

butir soal merujuk pada kemampuan butir soal pula, sedangkan persyaratan 

objektivitas, praktibilitas, dan ekonomis berkaitan dengan pelaksanaan tes.  

Setiap butir soal sebaiknya telah teruji kualitasnya sebelum digunakan 

untuk melaksanakan tes, karena apabila dihadapkan pada situasi empirik di 

lapangan belum tentu tes dapat berfungsi dengan baik dan betul. Oleh karena itu 

kemampuan butir soal merupakan dasar bangunan tes itu sendiri. Hal ini relevan 

dengan pendapat Muzaffar (2016 : 129) bahwa :  

butir-butir soal merupakan bahan-bahan dasar yang secara bersama-sama 

membentuk sebuah tes dan, karena itu, kualitas butir-butir soal tersebut 

akan menentukan kualitas tes secara keseluruhan. Adalah tidak mungkin 

sebuah tes yang baik terdiri dari butir-butir soal yang tidak berkualitas 

baik. 

Susetyo (2015 : 212) mengungkapkan pula bahwa “mutu suatu perangkat tes 

bergantung pada kualitas butir-butirnya.” Dengan demikian analisis kualitas tes 

dilakukan untuk memenuhi persyaratan kemampuan butir soal yaitu validitas butir 
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soal, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektifitas distraktor.  

Penelitian mengenai kualitas tes  yang merujuk pada kemampuan butir 

soal sudah pernah dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi yang berbeda, di antaranya penelitian Nugrahanti (2013) menggunakan 

aplikasi ITEMAN Microcat 3.00 dan SPSS 17.0, Purwanti (2014) menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel 2010, Sari (2015) menggunakan aplikasi Anates 4 dan 

Microsoft Excel, serta Dewanti (2016) menggunakan aplikasi Anates 4.09. 

Keempat penelitian tersebut dilakukan di Yogyakarta. Data yang dihasilkan dari 

keempat penelitian tersebut dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kualitas tes. 

Dengan demikian tes berikutnya menjadi lebih baik.  

Penelitian mengenai analisis kualitas tes belum pernah dilakukan di Kota 

Bandung. Permasalahan sebagaimana dijelaskan pada latar belakang menjadi 

landasan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian serupa di Kota Bandung. 

Penelitian ini akan menggunakan aplikasi Anates 4 dan Microsoft Excel 2013 agar 

lebih mudah dipahami bersama. Populasi penelitian akan diperluas untuk 

menambah kebermanfaatan hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Tes Buatan Guru pada 

Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan di SMK se-Kota Bandung”. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana validitas butir soal tes buatan guru pada mata pelajaran akuntansi 

keuangan di SMK se-Kota Bandung. 

2. Bagaimana reliabilitas tes buatan guru pada mata pelajaran akuntansi 

keuangan di SMK se-Kota Bandung. 

3. Bagaimana tingkat kesukaran tes buatan guru pada mata pelajaran akuntansi 

keuangan di SMK se-Kota Bandung. 

4. Bagaimana daya pembeda tes buatan guru pada mata pelajaran akuntansi 

keuangan di SMK se-Kota Bandung. 

5. Bagaimana efektifitas distraktor tes buatan guru pada mata pelajaran 

akuntansi keuangan di SMK se-Kota Bandung. 
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D. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu guru menganalisis kualitas 

tes, sehingga dapat mendorong terciptanya tes buatan guru yang berkualitas di 

SMK se-Kota Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui validitas butir soal tes buatan guru pada mata pelajaran 

akuntansi keuangan di SMK se-Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui reliabilitas tes buatan guru pada mata pelajaran akuntansi 

keuangan di SMK se-Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui tingkat kesukaran tes buatan guru pada mata pelajaran 

akuntansi keuangan di SMK se-Kota Bandung. 

4. Untuk mengetahui daya pembeda tes buatan guru pada mata pelajaran 

akuntansi keuangan di SMK se-Kota Bandung. 

5. Untuk mengetahui efektifitas ditraktor tes buatan guru pada mata pelajaran 

akuntansi keuangan di SMK se-Kota Bandung. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ilmu 

penilaian hasil belajar akuntansi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian 

serupa, agar menjadi lebih produktif. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kualitas butir soal tes 

sekaligus membantu guru untuk mengembangkan bank soal akuntansi.     

b. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan 

dukungan bagi guru agar senantiasa menjaga kualitas butir soal yang 

disusunnya. 
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c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan bekal untuk meningkatkan kinerja saat menjadi guru 

akuntansi di masa depan. 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Penelitian
	B. Identifikasi Masalah Penelitian
	C. Rumusan Masalah Penelitian
	D. Maksud dan Tujuan Penelitian
	E. Manfaat Penelitian


