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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kualitas pendidikan tentunya dipengaruhi oleh peran guru dalam 

pembelajaran di sekolah. Guru mengarahkan agar proses pembelajaran sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah No. 74 

tahun 2008 pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah tersebut, peran guru tidak hanya mengajar dan membimbing siswa 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran melainkan guru juga mempunyai peranan 

dalam kegiatan mengevaluasi siswanya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran atas proses pembelajaran yang telah 

dilakukan.  

Evaluasi adalah salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu 

program termasuk program pembelajaran di sekolah. Subali (2012) menyatakan 

bahwa “Evaluasi merupakan suatu proses sistematis yang dilaksanakan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi dari program yang bersangkutan”. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Arikunto (2013) menyatakan bahwa evaluasi 

merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, 

dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Evaluasi bukan 

sekadar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi juga digunakan untuk 

membuat keputusan (Arifin, 2014). Langkah-langkah dalam evaluasi ini meliputi 

pengukuran dan penilaian. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan 

satu ukuran yang sifatnya kuantitatif. Penilaian adalah pengambilan keputusan 

terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau dengan ukuran buruk yang sifatnya 

kualitatif. 

Evaluasi dalam dunia pendidikan merupakan faktor penting yang seringkali 

dijadikan tolok ukur keberhasilan proses pendidikan oleh guru atau pendidik dan 

siswanya. Teknik dalam evaluasi hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan dua 

teknik, yaitu tes dan non-tes. Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang harus 
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diberikan jawaban dan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat 

kemampuan seseorang (Widoyoko, 2009). Teknik tes merupakan teknik yang 

sering digunakan guru untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam 

menguasai materi. Tes yang baik akan memberikan gambaran yang tepat 

mengenai hasil belajar siswa. Penyusunan tes yang dilakukan oleh guru haruslah 

tes yang berkualitas baik. Penilaian dalam bentuk butir soal memliki syarat-syarat 

dalam pemilihannya. Syarat-syarat ini bergantung dari analisis yang akan 

dilakukan terhadap soal tersebut. Melihat dari sudut pandang analisis butir soal 

dari segi kuantitatif, dijelaskan bahwa soal tes yang baik  adalah soal yang dapat 

memenuhi persyaratan mutu soal, yaitu (1) valid, (2) reliable, (3) memiliki taraf 

kesukaran yang baik, (4) mempunyai daya pembeda yang baik, dan (5) 

pengecohnya berfungsi (Arifin, 2012; Asrul dkk. 2015; Khaerudin, 2017). Mutu 

soal dapat diketahui dari hasil analisis soal. Berdasarkan hal tersebut, guru atau 

pembuat soal tentu harus melakukan analisis terhadap soal yang dibuatnya agar 

dihasilkan soal tes yang bermutu.  

Analisis butir soal perlu dilaksanakan untuk mengetahui mutu soal yang 

dibuat (Solichin, 2017). Kegiatan analisis butir soal juga mempunyai beberapa 

manfaat lainnya yaitu untuk mendapatkan informasi tentang tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi, meningkatkan kualitas tes, merevisi butir soal atau 

menggantinya dengan soal yang lebih baik sesuai dengan kriteria penyusunan 

butir soal. Hal ini senada dengan Sudjana (2012) yang menyatakan bahwa analisis 

butir soal merupakan kegiatan mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang digunakan 

untuk tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang 

memadai. Analisis soal bertujuan untuk mengidentifikasi soal-soal yang baik, 

kurang baik, dan soal yang jelek. Informasi mengenai butir soal yang baik 

maupun butir soal yang tidak baik dapat diketahui dengan analisis butir soal. Butir 

soal yang tidak baik sebaiknya tidak digunakan lagi atau direvisi agar tes benar-

benar terdiri dari butir soal yang berkualitas untuk mengukur hasil belajar siswa.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 67 Tahun 

2013, pendidikan Sekolah Dasar memuat delapan mata pelajaran dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Mata pelajaran tersebut meliputi Pendidikan Agama 

dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, 
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Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan 

Prakarya, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Salah satu mata 

pelajaran yang dipelajari oleh siswa kelas V SD adalah Matematika. Menurut 

Rostika (2017), matematika merupakan suatu ilmu yang bersifat universal serta 

mampu berintegrasi dengan mata pelajaran yang lain maupun kehidupan nyata. 

Hal ini menunjukkan bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

yang harus dikuasai oleh siswa.  

Hakikat matematika juga dikemukakan oleh Yuniarti (2016) bahwa 

matematika bukanlah sebuah pengetahuan yang terlepas dari dunia nyata, 

melainkan matematika merupakan sebuah aktivitas manusia (a human activity). 

Merujuk hal tersebut, Supatmono (2009) menyatakan bahwa matematika 

merupakan ilmu yang tidak jauh dari realitas kehidupan manusia, karena tidak 

jauh dari realitas maka aturan-aturan matematika sering diterapkan dalam ilmu 

pengetahuan lain. Pembelajaran matematika merupakan upaya atau serangkaian 

aktivitas, sehingga siswa dapat mengembangkan pola pikirnya. Proses pemberian 

pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana 

sehingga memperoleh pengetahuan tentang matematika yang dipelajari, cerdas, 

terampil, serta mampu memahami dengan baik materi yang diberikan, inilah yang 

dinamakan pembelajaran matematika.  

Soal evaluasi yang diberikan kepada siswa kelas V Sekolah Dasar 

diantaranya soal evaluasi matematika. Penyusunan soal evaluasi matematika yang 

telah dirancang oleh guru belum melakukan analisis terhadap soal yang digunakan 

untuk evaluasi siswa tersebut. Hal ini tentunya akan menyebabkan perangkat tes 

belum diketahui kualitasnya sebagai alat evaluasi siswa yaitu dari segi validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Kualitas soal sebagai alat ukur 

dapat diketahui dengan melakukan analisis butir soal, sehingga guru mengetahui 

soal yang harus dipertahankan, direvisi, atau soal yang harus dihilangkan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait analisis soal evaluasi siswa dengan judul “Analisis Kualitas 

Butir Soal Ulangan Harian Matematika Siswa Kelas V SD”  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, secara umum 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kualitas Butir Soal 

Ulangan Harian Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. Rumusan masalah penelitian 

secara khusus adalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana nilai validitas butir soal ulangan harian matematika siswa kelas V 

SDN Cimanggu I Tahun Ajaran 2019/2020?  

2. Bagaimana nilai reliabilitas butir soal ulangan harian matematika siswa kelas 

V SDN Cimanggu I Tahun Ajaran 2019/2020? 

3. Bagaimana daya pembeda butir soal ulangan harian matematika siswa kelas 

V SDN Cimanggu I Tahun Ajaran 2019/2020? 

4. Bagaimana tingkat kesukaran butir soal ulangan harian matematika siswa 

kelas V SDN Cimanggu I Tahun Ajaran 2019/2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, secara umum 

tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas butir soal ulangan harian 

matematika siswa kelas V sekolah dasar. Secara khusus tujuan penelitian ini, 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui nilai validitas butir soal ulangan harian matematika siswa 

kelas V SDN Cimanggu I Tahun Ajaran 2019/2020 

2. Untuk mengetahui nilai reliabilitas butir soal ulangan harian matematika 

siswa kelas V SDN Cimanggu I Tahun Ajaran 2019/2020 

3. Untuk mengetahui daya pembeda butir soal ulangan harian matematika siswa 

kelas V SDN Cimanggu I Tahun Ajaran 2019/2020  

4. Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir soal ulangan harian matematika 

siswa kelas V SDN Cimanggu I Tahun Ajaran 2019/2020  

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun 

praktis.  

1. Manfaat Teoritis 
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a. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan dan dunia pendidikan  

b. Penelitian diharapkan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada guru 

khususnya guru kelas V SD terkait analisis soal evaluasi matematika  

2) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru  

dalam membuat soal evaluasi matematika siswa kelas V SD 

b. Bagi Peneliti  

1) Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

terkait analisis soal evaluasi matematika kelas V SD  

2) Penelitian ini menjadi pengalaman berharga untuk mendapatkan ilmu 

yang dapat digunakan apabila menjadi pendidik di masa yang akan 

datang 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk mempermudah penyusunan selanjutnya, maka peneliti memberikan 

gambaran umum isi dan materi yang akan dibahas diantaranya yaitu : Bab I 

Pendahuluan  yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi; Bab II Kajian Pustaka yang 

terdiri dari teori-teori terkait dengan analisis kualitas butir soal evaluasi 

matematika, kajian penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat menjadi 

penunjang dan landasan dalam pelaksanaan penelitian ini, kerangka berpikir, serta 

hipotesis penelitian; Bab III berisi tentang Metode Penelitian yang mencakup 

metode penelitian, subjek dan objek, definisi operasional, instrument penelitian, 

dan teknik analisis data. Bab IV Temuan dan Pembahasan yang terdiri dari 

deskripsi data penelitian, temuan dan pembahasan untuk memperjelas jawaban 

dari permasalahan penelitian; Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan hasil 

penelitian, implikasi dan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu.  


