
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pengembangan sumber daya 

manusia dan masyarakat untuk menunjang pembangunan bangsa dan negara. Salah 

satu aspek keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh sumber daya 

manusia. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilukan 

dengan meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat 

didapatkan dari kegiatan pembelajaran yang baik. 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan jenjang pendidikan menengah yang 

mengembangkan kemampuan siswa pada jenis bidang keahlian tertentu. Dengan 

keahlian yang sudah di dapatkan dari sekolah menengah kejuaruan siswa di 

harapkan sudah siap untuk terjun ke dunia industry  atau ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi lagi. 

Menurut Widoyoko (2014:7) menjelaskan “evaluasi didahului dengan 

penilaian, penilaian didahului dengan pengukuran”. Evaluasi hasil belajar 

dilkaukan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah melakukan serangkaian 

pembelajaran. Alat ukur yang digunakan yang dilukan untuk mengevaluasi hsil 

belajar adalah tes. Ada tes praktik untuk mengukur kemampuan praktik siswa dan 

ada tes tertulis digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman sisswa 

tentang teoritis. 



Butir soal adalah sekelompok pertanyaan dari hal yang sudah diajarkan, yang 

akan diujikan kepada peserta didik. Butir yang sering digunakan pada umumnya 

adlah jenis pilihan ganda dan uraian. Soal ujian akhir semester berbentuk pilihan 

ganda serta soal uraian. Ujian Akhir Semester ini mempunyai prosentase besar 

untuk menentukan suatu siswa bisa naik atau tinggal kelas. maka dari itu butir soal 

sebaiknya berkualitas baik agar evaluasi hasil pembelajaran terukur. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2016:222) bahwa “analisis soal bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik dan soal yang jelek”. Untuk menjadi 

butir soal yang baik diperlukan beberapa uji seperti validitas, realibilitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda,dan efektifitas pengecoh. 

Berdasarkan hasil observasi guna mendapatkan latar belakang penelitian, 

didapatkan dari hasil ujian akhir semester genap mata pelajaran administrasi 

infrastuktur jaringan kelas XI di SMK Negeri 1 Juwiring di dapatkan hasil 71% 

siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dengan rincian 36 

siswa XI TKJ 1 dan 33 siswa XI TKJ 2. 

Setelah melakukan wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran 

administrasi infrastruktur jaringan kelas XI teknik komputer dan jaringan, beliau 

menuturkan  bahwa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menerangkan 

materi pada pembelajaran. Selain itu jika dilihat rekap  aplikasi nilai, para siswa 

sebain besar mendapatkan nilai yang cukup baik dari tes lisan, tes tertulis, dan 

penugasan. Dari sini timbul kecurigaan mengapa hal tersebut bisa terjadi, apakah 

ada kesalahan pada soal ujian tersebut. Guru pengampu mata pelajaran 

administrasi infrastruktur jaringan kelas XI teknik jaringan dan komputer di SMK 



N 1 Juwiring juga mengakui bahwa soal yang dibutnya sebagian besar bersumber 

dari internet lalu disesuaikan dengan materi dan silabus yang digunakan. 

Dalam penyusunan soal setiap guru di instruksikan untuk mengadakan 

analisis soal dengan tujuan untuk meningkatkan kuliats soal. Tetapi hal tersebut 

belum sepenuhnya terjadi karena beberapa hal seperti waktu yang sedikit, 

membuat lebih dari satu soal mata pelajaran tertentu. hal ini disayangkan karena 

analisis butir soal digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik di setiap 

pemberian tes atau evalusi pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti akan melakukan analisis kualitas 

butir soal pilihan ganda Ujian Akhir Semester genap pada mata pelajaran 

admnistrasi Infrastruktur Jaringan kelas XI jurusan Teknik Komputer dan Jaringan 

SMK N 1 Juwiring tahun ajaran 2018/2019. Analisis ini menggunakan program 

ANATES V4.09 untuk mengetahui kualitas butir soal ujian akhir semester genap 

mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang didapatkan dari latar belakang diatas, antara lain: 

1. Sebanyak  71% dari 69 siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

berdasarkan nilai soal pilihan ganda. 

2. Nilai ujian akhir semester mata pelajaran adminsistrasi infrastruktur jaringan 

berdasarkan soal pilihan ganda hasilnya sangat berbeda jika dibandingkan 

dengan nilai harian dan praktikum. 



3. Kualitas soal ujian akhir semester pada mata pelajaran administrasi 

infrastruktur jaringan kelas XI teknik komputer dan jaringan di SMK N 1 

Juwiring tahun ajaran 2018/2019 belum diketahui. 

4. Belum dilakukanya analisis kualitas butir soal pada mata pelajaran admistrasi 

infrastrktur jaringan kelas XI jurusan teknik komputer dan jaringan di SMK 

N 1 Juwiring tahuan ajaran 2018/2019. 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian adalah melakukan analisis terhadap 

kualitas butir soal pilihan ganda ujian akhir semester genap mata pelajaran 

administrasi infrastruktur jaringan untuk kelas XI Teknik Komputer dan Jaringan 

di SMK Negeri 1 Juwiring tahun ajaran 2018/2019.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan, rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kualitas butir soal pilihan ganda ujian 

akhir semester genap  mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan kelas XI 

Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri1 Juwirung tahun ajaran 

2018/2019? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan maka tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil analisis kualitas butir soal pilihan 

ganda ujian akhir semester genap pada mata pelajaran administrasi infrastruktur 



jaringan di kelas XI Teknik Komputer dan jaringan SMK Negeri 1 Juwiring 

tahun ajaran 2018/2019  

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi guru atau peneliti 

selanjutnya sebagai kajian dan pertimbangan dalam melakukan pengembangan 

ilmu pendidikan di bidang evaluasi hasil belajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bekal pengetahuan dan 

keterampilan tentang analisis kualitas butir soal apabila dimasa yang akan datang 

berkesempatan menjadi pendidik. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan atau bahan pertimbangan 

dalam melakukan pembuatan dan pengembangan instrumen penilaian, serta tidak 

lanjut dari hasil analisis kualitas butir soal mata pelajaran administrasi infrastruktur 

jaringan sehingga dapat memperbaiki kualitas butir soal yang belum memenuhi 

kriteria. 

c. Bagi sekolah 

Menjadi sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan terkait dengan 

pembuatan instrumen penilaian. Serta membrikan himbauan agar setiap guru untuk 



mealukan analisis kualitas butir soal secara berkala pada setiap mata pelajaran yang 

diujikan terhdap peserta didik sehingga bisa menghasilkan output yang baik. 



 


