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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
 

 1.1  Latar Belakang Masalah 

 

Sejalan dengan perkembangan teknologi, pembangunan disemua bidang 

kehidupan semakin berkembang. Hal ini sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

manusia. Perkembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata, untuk mewujudkan 

keberhasilan hal ini tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, peduli dan jujur. 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara, Sisdiknas (2006:46) Oleh karena itu bidang 

pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yaitu pemerintah, keluarga dan 

masyarakat. 

 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai peran penting dalam upaya 

mengembangkan dan membina kemampuan peserta didik secara optimal 

diharapkan dapat meningkatkan potensi sumber daya manusia. Hal ini dapat 
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dicapai dengan pembelajaran yang berkualitas atau bermutu, sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai. Berhasil atau tidaknya pembelajaran yang 

dilakukan dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai peserta didik melalui 

pengukuran dan penilaian. 

Menurut Hamalik (2003:156) penilaian adalah suatu upaya untuk memeriksa 

sejauh mana siswa telah mengalami kemajuan belajar atau telah mencapai tujuan 

belajar dan pembelajaran. Dengan demikian penilaian merupakan bagian yang 

sangat penting dalam pembelajaran, karena dengan melakukan penilaian, pendidik 

sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang 

dimiliki peserta didik, ketepatan metode pembelajaran yang digunakan dan 

keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Berdasarkan hasil 

penilaian  pendidik dapat mengambil  keputusan  secara  tepat  untuk  menentukan 

tindakan atau langkah selanjutnya yang harus dilakukan. 

 

Teknik dan alat penilai yang baik dapat digunakan pendidik sebagai sarana untuk 

memperoleh berbagai informasi tentang keadaan belajar para peserta didik. 

Penggunaan berbagai teknik dan alat penilai harus disesuaikan dengan tujuan 

penilaian, waktu yang tersedia, sifat tugas yang dilakukan peserta didik dan 

banyaknya materi pembelajaran. Alat penilaian yang sering digunakan oleh guru 

adalah  (1) tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan; (2) observasi dan (3) wawancara. 

 

Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dapat dilihat dari jenis tes yang 

diberikan kepada siswa dan ketepatan tes sesuai atau tidaknya dengan 

karakteristik yang dimiliki siswa, maka seharusnya dalam penyusunan tes perlu 

adanya pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (1) siswa mempunyai 
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keterbatasan kemampuan dalam menampung, mengorganisasikan dan 

menampilkan perolehan belajarnya, (2) siswa mempunyai perbedaan dalam 

kecepatan menerima bahan pelajaran, (3) keteraturan dalam menyelengarakan 

ujian berarti keteraturan pula dalam memantau mutu hasil belajar, (4) ujian perlu 

diselenggarakan bukan hanya secara teratur tetapi juga harus bertahap dan berkala 

Umar (2000 : 60). 

 

Instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis yang terdiri dari tes uraian dan 

pilihan jamak, ini sering digunakan  guru untuk mengetahui prestasi siswa. 

Diantara kedua tes tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari 

tes uraian menurut Arikunto (2006:161) antara lain (1) mudah disiapkan dan 

disusun, (2) tidak memberikan kesempatan siswa untuk berspekulasi dalam 

menjawab soal, (3) mendorong siswa untuk mengungkapkan pendapat serta 

menyusun dalam bentuk kalimat yang baik, (4) memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri, 

(5) dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu yang diteskan. 

Adapun kelebihan tes pilihan jamak antara lain sebagai berikut : (1) tes bentuk ini 

memiliki karakteristik yang baik untuk suatu alat pengukur hasil belajar siswa. 

Karakter yang baik tersebut yaitu lebih fleksibel dalam implementasi evaluasi dan 

efektif untuk mengukur tercapai tidaknya tujuan belajar mengajar, (2) item tes 

bentuk ini yang dikonstruksi dengan intensif dapat mencakup hampir seluruh 

bahan pembelajaran yang diberikan oleh guru di kelas, (3) item tes tepat untuk 

mengukur penguasaan informasi para siswa yang hendak dievaluasi, (4) item tes 

dapat mengukur kemampuan intelektual atau kognitif, afektif dan psikomotor 

siswa, (5) dengan menggunakan kunci jawaban yang sudah disiapkan secara 



4 

 

terpisah, jawaban siswa dapat dikoreksi dengan lebih mudah, (6) hasil jawaban 

siswa yang diperoleh dari tes dapat dikoreksi bersama baik oleh guru maupun 

siswa dengan situasi yang lebih kondusif, (7) item tes yang sudah dibuat terpisah 

antara lembar soal dan jawaban, dapat dipakai secara berulang-ulang, Sukardi 

(2008 : 125-126). 

 

Gaya kognitif adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seseorang dalam 

menerima informasi. Menurut Keefe (dalam Uno, 2008: l80) mengemukakan 

bahwa gaya kognitif merupakan bagian dari gaya belajar yang menggambarkan 

kebiasaan berfikir yang relatif tetap dalam diri seseorang dalam menerima, 

memikirkan, memecahkan masalah maupun dalam penyimpanan informasi. 

Kedudukan gaya kognitif dalam proses pembelajaran sangat penting dan perlu 

mendapatkan perhatian guru, hal ini sesuai pendapat Reigluth (1996: 121) bahwa 

dalam variabel pengajaran gaya kognitif merupakan salah satu karakteristik siswa 

yang masuk dalam variabel kondisi pembelajaran disamping karakteristik siswa 

lainnya seperti motivasi, sikap, bakat, minat, kemampuan berfikir dan lain-lain. 

Peran gaya kognitif dalam proses pembelajaran menurut Woolfolk (2004:119) 

bahwa implementasinya dalam pembelajaran sangat menentukan keberhasilan 

pembelajaran. Kenyataan yang terjadi di lapangan nilai IPS kurang 

menggembirakan. Seperti halnya yang terjadi di MTs Negeri Gunungrejo, nilai 

rata-rata prestasi belajar belum dapat memenuhi KKM yang ditentukan yaitu 60. 

Hal ini dimungkinkan dari sistem penilaian yang diberikan belum sesuai dengan 

karakteristik atau gaya kognitif yang dimiliki siswa. Berdasarkan hasil pra riset 

penguasaan materi khususnya siswa kelas VIII MTs Negeri Gunungrejo pada 

mata pelajaran IPS sebagian besar belum tuntas. Dari siswa sebanyak 104 ada 54 
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siswa yang belum tuntas atau 52% sehingga daya serap baru mencapai 48%, ini 

berarti bahwa prestasi belajar siswa dapat dikatakan masih rendah, karena 

sebagian besar siswa belum mencapai standar minimal yang ditentukan oleh 

sekolah. Hal ini sesuai pendapat Djamarah dkk (2006: 121-122) bahwa apabila 

bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% saja yang dikuasai oleh siswa maka 

tingkat keberhasilan yang telah dicapai siswa relatif rendah atau masih kurang. 

Gambaran ketuntasan siswa secara lengkap seperti dalam tabel di bawah ini 

Tabel 1.1 Nilai Mata Pelajaran IPS Tes Subsumatif I dan Tes Subsumatif II Kelas 

VIII MTs Negeri Gunungrejo Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

No Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Nilai Rata-Rata Keterangan 

Tes 

Subsumatif 

I 

Tes 

Subsumatif 

II 

Tuntas 
Belum 

Tuntas 

1 VIII A 26 5,48 5,63 12 14 

2 VIII B 28 5,44 5,63 12 16 

3 VIII C 26 5,46 5,64 13 13 

4 VIII D 24 5,66 5,71 13 11 

Jumlah 104   50 54 

Sumber: MTs. Negeri Gunungrejo 

Berdasarkan data di atas tingkat keberhasilan belajar siswa masih rendah. Hal ini 

diduga bahwa proses pembelajaran pada tahab penilaian merupakan salah satu 

faktor penyebab kurang berhasilnya dalam belajar siswa, ditinjau dari nilai yang 

diperoleh siswa. 

Seorang pendidik dalam merancang kegiatan pembelajaran perlu memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: (1) tahap analisis, yaitu langkah untuk merumuskan 

tujuan yang hendak dicapai, (2) tahap sintesis, dimana pada tahap ini 

merencanakan proses yang akan ditempuh, (3) tahap evaluasi, yaitu menentukan 

alat untuk menentukan penilaian tentang kualitas sesuatu. 
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Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan di tingkat SLTP, mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang MTs mata pelajaran 

IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Melalui  

pembelajaran ini peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara yang 

demokratis, bertanggung jawab dan cinta kedamaian. 

 

Mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan pemahaman 

dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki 

kehidupan masyarakat yang dinamis. Mata pelajaran IPS disusun secara 

sistematis, kompreherensif dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju 

kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan masyarakat. 

 

Dalam kegiatan penilaian, yang sering dilakukan adalah dengan memberikan soal 

uraian atau soal pilihan jamak. Ada sebagian siswa mampu mengerjakan soal 

pilihan jamak dengan baik tetapi tidak mampu mengerjakan soal uraian. Begitu 

juga sebaliknya. Sebagian siswa mampu  mengerjakan soal uraian dengan baik 

tetapi dalam mengerjakan soal pilihan jamak banyak kegagalan dan hanya 

sebagian kecil yang mampu mengerjakan soal uraian dan soal pilihan jamak. 

 

Hal ini dimungkinkan rendahnya nilai yang diperoleh siswa MTs Negeri 

Gunungrejo kelas VIII pada mata pelajaran IPS karena adanya kesalahan dalam 

memberikan perlakukan tes terhadap siswa. Dalam proses pembelajaran terlihat 

perbedaan karakteristik siswa atau cara siswa dalam belajar, mengingat, merespon 

materi pelajaran. Hal ini yang sering disebut gaya kognitif oleh pakar pendidikan. 
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Berdasarkan pengamatan ada sebagian siswa yang cocok belajar sendiri, 

mengerjakan soal secara mandiri, belajar tidak memerlukan banyak petunjuk, ada 

yang semangat ingin tahu, selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. 

Karakteristik di atas merupakan ciri-ciri siswa yang mempunyai gaya kognitif 

Field Independent. Selain karakteristik di atas ada sebagian siswa yang senang 

belajar kelompok, dalam mengerjakan soal kurang percaya diri. Belajar dan 

mengerjakan tugas memerlukan petunjuk yang sangat rinci, semangat ingin tahu 

rendah, tidak mengerjakan tugas-tugas dengan baik, belajar lebih senang 

mendengarkan ceramah guru dari pada membaca buku sendiri. Karakteristik ini 

merupakan ciri-ciri dari siswa yang mempunyai gaya kognitif field dependent. 

Bentuk soal yang digunakan untuk penilaian akan memberikan  dampak berbeda 

pada masing-masing gaya kognitif siswa. Berdasarkan hal tersebut sebagai upaya 

untuk mengurangi permasalahan di atas perlu dilakukan pemberian tes dalam 

bentuk soal uraian agar siswa dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki 

serta dapat berfikir kritis dan kreatif. Disamping itu juga memberikan soal tes 

dalam bentuk pilihan jamak. Pemberian dua bentuk soal akan terlihat perbedaan 

prestasi peserta didik yang kaitannya dengan gaya kognitif masing-masing siswa. 

Untuk mengetahui perbedaannya maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Perbedaan Prestasi Belajar IPS Berdasarkan Bentuk Soal dan Gaya Kognitif pada 

Kelas VIII MTs Negeri Gunungrejo Kecamatan Waylima, Kabupaten 

Pesawaran”.  
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 1.1  Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi sejumlah 

masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal masih rendah baru mencapai 

48% yang memenuhi KKM 

2. Masih ada siswa yang mengalami kesulitan apabila diberikan tes dalam 

bentuk uraian 

3. Guru mengalami kesulitan mengukur sejauh mana tingkat penguasaan 

materi pelajaran pada saat siswa diberikan tes dalam bentuk pilihan jamak 

4. Guru belum mengetahui karakter dan gaya kognitif masing-masing siswa 

5. Dalam penilaian belum memadukan antara soal uraian dan  pilihan jamak. 

6. Belum mengetahui interaksi antara bentuk soal uraian dan soal pilihan 

jamak 

7. Belum mengetahui perbedaan pencapaian prestasi belajar yang diperoleh 

melalui tes dalam bentuk uraian dengan tes dalam bentuk pilihan jamak 

8. Belum mengetahui perbedaan pencapaian prestasi belajar antara siswa 

yang memiliki gaya kognitif field independent dan field dependent jika 

diberikan soal uraian. 

9. Belum mengetahui perbedaan pencapaian prestasi belajar siswa yang 

memiliki gaya kognitif field independent dan field dependent jika 

diberikan soal pilihan jamak. 
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1.2   Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka pembatasan masalah yang akan diteliti 

adalah sebagai barikut: 

1.   Interaksi antara bentuk soal dan gaya kognitif terhadap prestasi belajar siswa. 

2.   Perbedaan pencapaian prestasi belajar siswa yang diperoleh melalui soal 

      uraian soal pilihan jamak. 

3.  Perbedaan pencapaian prestasi belajar siswa yang memiliki gaya kognitif 

      field independent dan field dependent jika diberikan soal bentuk uraian. 

4.  Perbedaan pencapaian prestasi belajar siswa yang memiliki gaya kognitif 

      field independent dengan field dependent jika diberikan soal bentuk pilihan 

     jamak.  

 

 1.3  Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka perumusan 

masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

       1 Apakah terdapat interaksi antara bentuk soal dan gaya kognitif terhadap 

             prestasi belajar siswa MTs Negeri Gunungrejo. 

 2 Apakah pencapaian prestasi belajar IPS siswa MTs Negeri Gunungrejo 

yang diperoleh melalui tes uraian lebih tinggi dari pada tes dalam bentuk 

     pilihan jamak ? 

  3 Apakah pencapaian prestasi belajar siswa MTs Negeri Gunungrejo yang 

      memiliki gaya kognitif field independent lebih tinggi jika diberikan tes 

      dalam bentuk uraian dari pada tes dalam bentuk pilihan jamak 
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 4 Apakah pencapaian prestasi belajar siswa MTs Negeri Gunungrejo yang 

      memiliki gaya kognitif field dependent lebih rendah jika diberikan tes 

      bentuk soal uraian. dari pada soal pilihan jamak.       

 

1.1 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang: 

1. Interaksi antara bentuk soal dan gaya kognitif  terhadap prestasi belajar 

siswa. 

2. Perbedaan pencapaian prestasi belajar antara siswa yang diberikan tes 

dalam bentuk uraian dan tes dalam bentuk pilihan jamak 

3. Perbedaan prestasi belajar antara siswa yang memiliki gaya kognitif field 

independent dan gaya kognitif  field dependent jika diberikan soal uraian. 

4. Perbedaan prestasi belajar antara siswa yang memiliki gaya kognitif field 

independent dengan field dependent jika diberikan soal pilihan jamak 

. 

1.2 Manfaat Penelitian 

 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan, pengembangan konsep, teori, prinsip dan prosedur teknologi 

pendidikan dan kawasan pengelolaan pendidikan. 

2. Secara Praktis 

Dari hasil penelitian ini secara praktis agar dapat digunakan umpan balik 

dan bahan acuan tentang manfaat pengembangan bentuk soal dari 

indikator pencapaian kompetensi, dengan siswa terbiasa mengerjakan soal 
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           baik soal uraian maupun soal pilihan jamak, sehingga antara siswa yang 

           mempunyai gaya kognitif yang berbeda keduanya dapat mencapai prestasi 

           yang diharapkan. 

a. Bagi siswa, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan 

   prestasi, bagi siswa yang mempunyai  gaya kognitif field independent 

   dapat meningkatkan prestasinya dengan banyak berlatih mengerjakan 

    soal-soal pilihan jamak, kemudian siswa yang mempunyai gaya kognitif 

   field dependent dapat meningkatkan prestasinya dengan banyak berlatih 

    dan mengerjakan soal uraian. 

b. Bagi guru IPS, hasil penelitian ini berguna untuk meningkatkan hasil 

    belajar siswa dengan banyak memberikan latihan-latihan soal, baik soal 

   uraian maupun soal pilihan jamak, dengan banyak memberikan latihan 

    soal, siswa akan lebih paham  apabila menghadapi soal-soal ujian.     . 

c. Bagi Peneliti lain, dapat mengembangkan penelitian tentang gaya 

    kognitif  yang kaitannya dengan peningkatan prestasi belajar, yang lebih 

    komplek sehingga penelitian selanjutnya akan berangsur sempurna. 

d. Bagi penulis buku, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam 

    membuat buku landasan teori tentang gaya kognitif, sehingga dapat 

    mensistematiskan dalam pengelompokan gaya kognitif, dan dapat 

   bermanfaat bagi peneliti lainnya. 


