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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan 

mutu pendidikan, dikarenakan guru merupakan agen pembelajaran yang 

dituntut mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-

baiknya guna menciptakan mutu pendidikan yang baik. Undang-Undang RI 

Nomor 14 tentang Guru dan Dosen, Bab I pasal 1 menyatakan bahwa:  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. 

 

Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesioanl 

telah dijelaskan pada Bab IV pasal 8 bahwa: “seorang pendidik/guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.” (UU RI Nomor 14 tentang Guru dan Dosen). Yang menjadi tolok 

ukur dalam penelitian ini adalah mengenai kompetensi yang dimiliki oleh 

seorang guru. Mengenai kompetensi guru yang dimaksud telah dijelaskan 

dalam Bab IV pasal 10 bahwa “kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh dalam pendidikan profesi.” (UU RI Nomor 14 

tentang Guru dan Dosen).  
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Atas dasar hal tersebut sudah jelas bahwa keempat kompetensi harus 

dimiliki dan dikuasai oleh seorang guru guna menciptakan kualitas 

keberhasilan pembelajaran siswa. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh seorang guru. Depdiknas 

dalam Ismail (2010: 57) mengatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah 

suatu kemampuan seseorang dalam bidang ilmu pendidikan. Seorang guru 

harus memiliki pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan pada bidang 

profesi kependidikan. Fattah (2013: 77) menjelaskan sub-sub komponen yang 

terdapat pada kompetensi pedagogik adalah: 

Komponen-komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru, 

antara lain: mengenal karakteristik siswa, menguasai teori 

belajar dan prisip-prinsip pembelajaran, mampu 

mengembangkan kurikulum, menciptakan kegiatan belajar 

yang mendidik, mengembangkan potensi siswa, melakukan 

komunikasi dengan siswa, serta menilai dan mengevaluasi 

pembelajaran.  

 

Namun, penelitian ini hanya terfokus pada satu komponen yaitu pada 

kegiatan evaluasi pembelajaran. Seorang guru harus menguasai kemampuan 

untuk melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran. Guru mempunyai tanggung 

jawab untuk melakukan evaluasi pembelajaran siswa agar perencanaan 

pendidikan dan proses belajar siswa dapat dipantau dengan baik. Pramono 

(2014: 3) menyatakan bahwa evaluasi memiliki beberapa istilah lain yang 

hampir sama, yaitu pengukuran dan penilaian. Namun, terdapat perbedaan 

diantaranya, evaluasi memiliki ruang lingkup yang luas dibandingkan dengan 

pengukuran dan penilaian yang hanya fokus pada satu objek saja yang 

menjadi ruang lingkupnya. 
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Menurut Elis dan Rusdiana (2015: 21) evaluasi pembelajaran adalah 

suatu proses dalam menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan 

melalui dua kegiatan yaitu pengukuran dan penilaian. Pengertian serupa 

dijelaskan oleh  Sudijono (2015: 5) bahwa evaluasi adalah proses mencakup 

dua kegiatan yang telah dikemukakan terdahulu, yaitu mencakup pengukuran 

dan penilaian. Pengukuran pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang 

diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan 

kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur. Sedangkan 

penilaian pembelajaran merupakan kegiatan membandingkan atau 

menerapkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek 

penilaian dalam konteks pembelajaran (Elis dan Rusdiana, 2015: 25). 

Masroen sebagaimana yang dikutip Sudijono (2015: 6), mengatakan 

bahwa pada umumnya para pakar pendidikan bersependapat mengenai 

evaluasi proses pembelajaran disekolah bahwa tidak mungkin evaluasi 

berjalan dengan baik, apabila evaluasi tersebut tidak didasarkan pada data 

yang bersifat kuantitatif. Inilah sebabnya mengapa dalam praktek, masalah 

pengukuran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses evaluasi. 

Salah satu contoh pengukuran dalam proses evaluasi yaitu dengan mengukur 

instrumen tes, tes dapat dikatakan berkualitas apabila tes tersebut telah di uji 

coba. Hal ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana kualitas instrumen tes 

yang telah dibuat sehingga dapat diketahui tes mana yang perlu diubah atau 

diperbaiki serta tes yang bisa dipertahankan. 
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Penilaian evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan di SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dibuktikan 

dengan pengunaan program khusus komputer dalam menganalisis butir soal 

khususnya dalam penilaian evaluasi pembelajaran mata pelajaran Bahasa 

Asing (Arab) (Wawancara dengan Ibu Fifin, guru mata pelajaran Bahasa 

Asing (Arab) tanggal 18 Februari 2017). Penggunaan program ini dapat 

mempercepat dalam pengoreksian hasil jawaban siswa dan dapat 

memudahkan guru dalam menganalisis instrumen tes sehingga tidak 

mempersulit guru dalam mengukur validitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda serta fungsi distraktor dari sebuah instrumen tes karena hasilnya 

didapatkan secara otomotis dan tidak manual.  

Namun, penggunaaan program ini digunakan hanya untuk 

melakukan pengoreksian hasil jawaban siswa dan bukan pada analisis butir 

item soal. Hal ini dibuktikan dari hasil pengukuran instrumen tes yang masih 

terdapat ketidaksesuaian dengan karakteristik instrumen tes yang baik. 

Pengertian validitas itu sendiri merupakan ketepatan atau keajegan 

penafsiran yang dihasilkan skor tes atau instrumen. Sebuah tes yang valid 

sudah pasti dikatakan reliabel, namun sebuah tes yang reliabel belum tentu 

valid (Pramono, 2014: 235). Sedangkan reliabilitas adalah tingkat atau derajat 

konsistensi dari suatu instrumen (Arifin, 2014: 258). Tingkat kesukaran yang 

dimiliki butir item soal dapat dikatakan baik apabila soal tidak terlalu mudah 

atau tidak terlalu sukar (Arikunto, 2012: 222). Arifin (2014: 273) 

menyatakatan perhitungan daya pembeda item adalah pengukuran sejauh 



5 
 

mana suatu butir item soal mampu membedakan siswa yang sudah menguasai 

kompetensi dengan siswa yang belum/kurang menguasai kompetensi 

berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penggunaan fungsi distraktor dilakukan 

hanya untuk soal bentuk objektif dengan tipe soal pilihan ganda. Suatu 

distraktor atau pengecoh dapat berfungsi efektif apabila distraktor tersebut 

sekurang-kurangnya sudah dipilih 5% dari seluruh peserta tes (Elis dan 

Rusdiana, 2015: 177). 

Untuk menguji hal-hal diatas peneliti melakukan pengukuran 

terhadap instrumen tes dari segi soal maupun hasil jawaban siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Asing (Arab) kelas X di SMA Muhammadiyah 7 

Yogyakarta. Pengukuran instrumen tes yang dijadikan sumber data penelitian 

yaitu instrumen tes pada Ujian Akhir Semester (UAS) ganjil tahun pelajaran 

2016/2017. Dalam salinan lampiran Permendiknas RI Nomor 20 tahun 2007 

tentang Standar Penilaian Pendidikan menyatakan bahwa: “Ulangan akhir 

semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan 

meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester 

tersebut.” 

Sebanyak tujuh mata pelajaran berbasis Agama Islam yang telah 

diujikan dalam UAS yakni Aqidah, Akhlak, Al-Qur’an, Tarikh, 

Kemuhammadiyahan, Bahasa Arab ISMUBA, dan Bahasa Asing (Arab). 

Peneliti mengambil sampel mata pelajaran Bahasa Asing (Arab) dikarenakan 

mata pelajaran tersebut tidak sering dijadikan sebagai bahan penelitian. Selain 
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itu, mata pelajaran tersebut lebih mudah dipahami oleh siswa dibandingkan 

dengan mata pelajaran Bahasa Arab ISMUBA. Bahasa Asing (Arab) ini 

merupakan mata pelajaran tambahan yang tidak termasuk dalam kurikulum 

ISMUBA dan sebagai pengantar atau dasar pembelajaran Bahasa Arab yang 

tidak lain mencakup kosakata dalam kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui baik buruknya sebuah instrumen 

tes maka diperlukannya pengukuran terhadap instrumen tes tersebut. Dengan 

demikian, penelitian ini sangat diperlukan guna mengetahui kualitas  

instrumen tes dengan menghasilkan karakteristik-karakteristik tes yang baik 

dengan meninjau substansi, konstruksi, dan bahasa, serta validitas butir soal 

dari instrumen tes tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana validitas logis tes yang meliputi: validitas isi dan validitas 

konstruk tes mata pelajaran Bahasa Asing (Arab) kelas X pada Ujian 

Akhir Semester (UAS) ganjil tahun pelajaran 2016/2017 di SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta ? 

2. Bagaimana validitas butir instrumen tes yang meliputi: uji validitas item, 

uji derajat kesukaran item, uji daya pembeda item, serta uji fungsi 

distraktor tes mata pelajaran Bahasa Asing (Arab) kelas X pada Ujian 

Akhir Semester (UAS) ganjil tahun pelajaran 2016/2017 di SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta ? 
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3. Bagaimana reliabilitas tes mata pelajaran Bahasa Asing (Arab) kelas X 

pada Ujian Akhir Semester (UAS) ganjil tahun pelajaran 2016/2017 di 

SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui validitas logis tes yang meliputi: validitas isi dan 

validitas konstruk tes mata pelajaran Bahasa Asing (Arab) kelas X pada 

Ujian Akhir Semester (UAS) ganjil tahun pelajaran 2016/2017 di SMA 

Muhammadiyah 7 Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui validitas butir instrumen tes yang meliputi: uji 

validitas item, uji derajat kesukaran item, uji daya pembeda item, serta 

uji fungsi distraktor tes mata pelajaran Bahasa Asing (Arab) kelas X 

pada Ujian Akhir Semester (UAS) ganjil tahun pelajaran 2016/2017 di 

SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. 

3. Untuk mengetahui reliabilitas tes mata pelajaran Bahasa Asing (Arab) 

kelas X pada Ujian Akhir Semester (UAS) ganjil tahun pelajaran 

2016/2017 di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis :  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan pada bidang pendidikan khususnya dalam proses penilaian 

dan evaluasi kegiatan pembelajaran. 
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2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman guru dalam 

mengembangkan kompetensi pedagogik guru dalam melakukan 

evaluasi pembelajaran khususnya dalam penyusunan sebuah 

instrumen tes yang baik yang dapat menghasilkan ketepatan dan 

konsisten yang tinggi terhadap suatu tes. 

b. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi sekolah dalam 

meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang lebih baik lagi. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, 

antara lain sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Kajian Teori, memuat uraian tentang 

tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan 

tema skripsi. 

BAB III : Metode Penelitian, memuat secara rinci metode penelitian 

yang digunakan peneliti, antara lain : jenis penelitian, pendekatan penelitian, 

subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data.  
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BAB IV : Hasil dan Pembahasan, berisi hasil penelitian yang berupa 

gambaran umum sekolah, gambaran tentang data tes, serta analisis validitas 

logis, validitas butir soal, dan reliabilitas tes mata pelajaran Bahasa Asing 

(Arab) kelas X pada Ujian Akhir Semester (UAS) ganjil tahun pelajaran 

2016/2017. 

BAB V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan, saran-saran atau 

rekomendasi, dan diakhiri dengan kata penutup. 

 


