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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

 

Keberhasilan untuk meningkatkan mutu pendidikan sangat bergantung pada 

berbagai unsur, antara lain program pendidikan, guru, siswa, sarana dan 

prasarana  pendidikan, sistem penilaian  dan pengelolaan pendidikan. 

 

Pembenahan semua komponen pendidikan, pada tahun terakhir ini 

merupakan suatu masalah yang salah satunya tentang penggunaan  tes dalam  

mengevaluasi hasil belajar siswa. Evaluasi belajar  sesungguhnya merupakan 

suatu proses untuk memperoleh informasi  yang akurat  tentang efektivitas 

pembelajaran. Data hasil evaluasi ini dapat  memberikan informasi  akurat 

jika diperoleh dari hasil pengukuran  tepat dan cermat serta melalui  alat 

evaluasi yang baik.(Oemar, 2008:11) 

 

Mata pelajaran Matematika sangatlah penting untuk diberikan kepada semua 

siswa, mulai dari sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi. Salah satu 

tujuannya, menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah 

untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif. 
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Matematika adalah ilmu dasar yang mendasari berbagai ilmu pengetahuan 

lain. Oleh karena itu, Matematika berperan penting dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan. Matematika menjadi dasar dalam pengembangan ilmu. 

Kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari peran Matematika. 

Perkembangan ilmu dan teknologi sebagai hasil dari kemampuan berpikir 

logis, kritis, dan analitis. Dengan adanya kemampuan tersebut, manusia 

memiliki dorongan ingin tahu dan memecahkan setiap persoalan yang 

dihadapinya. Oleh karena itu, Matematika sangatlah berperan penting dalam 

setiap aspek kehidupan manusia. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan kelas IX SMP Perintis 2 Bandar Lampung, 

diketahui bahwa rendahnya motivasi belajar siswa menjadi salah satu faktor 

yang menyebabkan siswa sulit dalam memahami materi pelajaran dan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika siswa.  Berdasarkan rata-

rata hasil ulangan Harian kelas IX  semester ganjil Tahun Pelajaran 

2013/2014  Terlihat bahwa prestasi belajar siswanya belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 70. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti yang sekaligus sebagai guru 

Matematika di kelas tersebut untuk kompetensi kesebangunan mencatat data 

hasil belajar siswa dalam ulangan harian masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan, yaitu dari 42 siswa hanya 15 siswa saja di kelas IXA dan 16 

siswa dari 43 siswa di kelas IXC yang nilainya memenuhi ketuntasan 

minimal yaitu 70.  

 



3 
 

Berdasarkan Hasil pengamatan langsung oleh peneliti selama proses 

pembelajaran berlangsung, siswa yang mempunyai motivasi belajar 

matematika siswa yang baik hanya 17 siswa dari jumlah 42 siswa (40,5%) di 

kelas IXA dan 16 siswa dari jumlah 43 siswa (44,18%) di kelas IXC. Hal ini 

dimungkinkan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

faktor internal (diri siswa itu sendiri) dan faktor eksternal (luar diri  

siswa). Faktor internal tersebut diantaranya minat, bakat, motivasi, 

tingkat intelegensi.  Sedangkan faktor eksternal adalah faktor metode 

pembelajaran, fasilitas dan lingkungan. 

Untuk menunjang keberhasilan belajar siswa dalam menempuh 

pendidikan yang lebih tinggi matematika merupakan pengetahuan dasar 

yang diperlukan oleh siswa, bahkan matematika diperlukan oleh semua 

orang dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat pentingnya matematika, 

maka sangat diharapkan siswa SMP perintis 2 untuk menguasi pelajaran 

matematika. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan jalan memperbaiki 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, antara lain 

faktor yang bersumber dari: guru, siswa, kurikulum, kualitas proses 

pembelajaran, fasilitas belajar, lingkungan belajar, dan dukungan biaya 

penyelenggara pendidikan. 

Dari sekian banyak faktor tersebut, faktor kualitas proses pembelajaran 

dianggap paling dominan dalam memperbaiki prestasi belajar siswa. 

Dengan demikian proses belajar mengajar merupakan salah satu 
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indikator untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas yang 

merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru 

sebagai pemegang peran utama. Kemampuan guru dalam menggunakan 

penilaian hasil belajar siswa juga turut menentukan prestasi belajar 

matematika yang berkualitas. Karena itu penilaian yang diterapkan 

seharusnya menggunakan sistem evaluasi yang tepat. 

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran matematika. Penggunaan bentuk tes 

formatif yang sesuai dan tepat dalam pelajaran matematika merupakan 

bagian yang sangat menentukan bagi tercapainya tujuan pembelajarn 

maupun tujuan pendidikan secara keseluruhan. 

Guru dalam memilih penggunaan bentuk tes formatif yang tepat harus 

memperhatikan motivasi belajar siswa yang berbeda-beda. Oleh karena 

itu, mengetahui motivasi belajar siswa menjadi sangat penting agar 

tujuan pembelajaran dapat lebih terarah dan dapat diketahui tingkat 

kemampuan siswa pada jenjang kelas sebelumnya.  

Dilihat dari bentuknya, tes formatif dapat dibagi menjadi dua yaitu, (1) tes 

objektif dan (2) tes uraian. Ada beberapa jenis tes objektif, misalnya mengisi 

jawaban singkat, memasangkan benar salah, dan pilihan ganda. Butir pilihan 

ganda umumnya terdiri atas satu kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan 

dan beberapa pilihan jawaban yang disebut alternatif atau options. 

 

Tes objektif mempunyai beberapa keunggulan yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran di sekolah. Pertama, tes objektif itu singkat dan siswa tidak 
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perlu menulis banyak dalam menjawab. Kedua, materi dan tujuan pengajaran 

dapat terwakili dengan baik. Ketiga, tes objektif adalah reliabel. Keempat, tes 

objektif dapat digunakan pada kelas dengan jumlah siswa yang banyak, dan 

dalam melakukan penyekoran dapat akurat, hanya menggunakan kunci 

jawaban yang dapat dilakukan oleh orang atau mesin. 

 

Berbeda dengan tes objektif, tes subjektif atau yang biasa disebut dengan tes 

uraian adalah salah satu bentuk tes yang dalam pemberian skor dipengaruhi 

oleh opini atau penilaian seseorang. Tes uraian menghendaki siswa 

merumuskan jawaban sendiri. Jadi siswa tidak memilih jawaban melainkan 

memberi jawaban dengan kata-katanya sendiri. Kebutuhan akan tes uraian 

adalah untuk mengembangkan secara penuh respon siswa. Keakuratan dan 

kualitas tanggapan (respon) harus dinilai (dipertimbangkan) oleh seseorang 

yang mempunyai pengetahuan tentang materi yang diujikan, biasanya orang 

yang menulis butir soal itu.  

 

Tes uraian digunakan untuk mengembangkan secara penuh kemampuan siswa 

dalam memberi tanggapan atas pertanyaan yang diberikan. Selain ingatan dan 

penerapan akan suatu konsep, ketajaman analisis dan interpretasi sangat 

diperlukan dalam menjawab tes uraian.  

Dengan tes uraian, guru dapat mengetahui apakah siswa telah menguasai 

suatu konsep atau belum dan sejauh mana daya analisis yang dimiliki oleh 

siswa. Hal ini tampak jelas dari jawaban siswa yang tertulis dalam lembar 

jawaban. Setiap langkah dalam menjawab pertanyaan dapat menjadi indikator 

sejauh mana penguasaan siswa. 
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Kedua bentuk tes tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-

masing dan keduanya dapat diterapkan dalam mengevaluasi prestasi belajar 

Matematika. Di samping sebagai umpan balik dari kedua bentuk tes formatif 

tersebut akan diketahui seberapa besar efeknya terhadap prestasi belajar 

Matematika. Lebih jelasnya, akan dilihat apakah pola kebiasaan siswa dalam 

mengerjakan tes formatif bentuk tertentu berpengaruh terhadap prestasi 

belajar Matematikanya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti perlu dilakukan penelitian yang berjudul ” 

Perbedaan  Prestasi  Belajar  Matematika Siswa  Dengan  Bentuk  Tes  dan 

Motivasi di Sekolah Menengah Pertama Perintis 2 Bandar Lampung.” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 

Beberapa masalah dapat diidentifikasikan dari latar belakang di atas yaitu: 

1.2.1  Prestasi belajar matematika siswa Kelas IX SMP Perintis 2 Bandar 

Lampung masih rendah. 

1.2.2  Belum digunakannya tes formatif yang tepat sebagai evaluasi prestasi 

belajar siswa. 

1.2.3  Rendahnya Motivasi siswa kelas IX SMP Perintis 2 Bandar Lampung 

dalam pembelajaran Matematika. 

1.2.4 Belum dilakukan secara maksimal upaya peningkatan pencapaian 

prestasi belajar matematika siswa kelas IX SMP Perintis 2 Bandar 

Lampung. 
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1.3  Batasan masalah 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan bentuk tes uraian 

dan bentuk tes pilihan ganda dengan siswa yang memiliki tingkat motivasi 

yang berbeda terhadap prestasi belajar siswa. 

 

1.4.   Perumusan Masalah 

 

 Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 

1.4.1  Bagaimanakah interaksi antara bentuk tes dan motivasi siswa 

terhadap prestasi belajar Matematika? 

1.4.2  Bagaimanakah perbedaan prestasi matematika siswa yang 

menggunakan bentuk tes pilihan ganda dan bentuk tes uraian? 

1.4.3  Bagaimanakah perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang 

menggunakan bentuk tes pilihan ganda dan bentuk tes uraian pada 

siswa yang memiliki motivasi kuat? 

1.4.4 Bagaimanakah perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang 

menggunakan bentuk tes pilihan ganda dan bentuk tes uraian pada 

siswa yang memiliki motivasi lemah? 

 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengujicobakan bentuk tes dan motivasi 

belajar siswa sehingga dapat menganalisis dan menjelaskan : 

1.4.1  interaksi antara bentuk tes dan motivasi siswa terhadap prestasi 

belajar matematika 



8 
 

1.4.2  perbedaan prestasi matematika siswa yang menggunakan bentuk tes 

pilihan ganda dan bentuk tes uraian 

1.4.3  perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang menggunakan 

bentuk tes pilihan ganda dan bentuk tes uraian pada siswa yang 

memiliki motivasi kuat. 

1.4.4 perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang menggunakan 

bentuk tes pilihan ganda dan bentuk tes uraian pada siswa yang 

memiliki motivasi lemah. 

 

1.6   Manfaat Penelitian 

 

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis melalui pemilihan tes formatif dan motivasi belajar siswa. 

Manfaat teoritis 

 Hasil penelitian secara teoritis dapat memberikan khasanah 

keilmuan dibidang pembelajaran, khususnya bagi teknologi 

pendidikan dalam kawasan pemanfaatan dan pengelolaan 

pembelajaran serta mendukung evaluasi penilaian belajar siswa. 

 

Manfaat praktis 

Temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kelompok berikut: 

1. Peneliti 

peneliti sendiri sebagai masukan dalam melaksanakan evaluasi 

penilaian pembelajaran matematika yang lebih baik dikelas yang 
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diajarnya serta memperkaya pengetahuannya untuk melakukan berbagai 

jenis penelitian. 

2. Guru 

Guru Matematika di SMP Perintis 2 Bandar Lampung sebagai masukan 

untuk mengenali diri, melihat kelebihan dan kekurangan dalam 

pemanfaatan, perencanaan dan penerapan pembelajaran matematika 

sehingga dapat mengupayakan tindakan lebih lanjut, dan untuk 

meningkatkan evaluasi penilaian hasil belajar siswa. 

3. SMP Perintis 2 Bandar Lampung sebagai masukan atau referensi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika dan dapat 

menentukan tes formatif  yang sesuai, dengan motivasi siswa yang 

berbeda-beda . 

4. Guru Matematika  di sekolah lain sebagai masukan kualitas 

pembelajaran matematika  melalui pemilihan tes formatif yang tepat 

sebagai evaluasi penilaian hasil belajar siswa. 

 

 


