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ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT PENGUASAAN KOMPETENSI UNTUK MATA PELAJARAN EKONOMI
DI KALANGAN SISWA SMA SE-DIY

Oleh: Sri Sumardiningsih, Ali Muhson, dan Losina Purnastuti

Ujian Nasional sebagai instrumen manajemen mutu menarik untuk dikaji.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi siswa
terhadap mata pelajaran ekonomi ditinjau dari wilayah; tingkat penguasaan kompetensi
siswa terhadap mata pelajaran ekonomi ditinjau dari status sekolah; dan peta
kemampuan yang belum dikuasai oleh peserta didik, pada mata pelajaran ekonomi.

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan pendekatan retrospective
(ex post) analysis dengan memotret tingkat keberhasilan UN khususnya nata pelajaran
ekonomi SMA. Penelitian ini mengambil subjek siswa SMA peserta UN tahun 2011 di
provinsi DIY yang berjumlah 8.397 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
dokumentasi sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif
kuantitatif, independent t test, dan ANOVA.

Penelitian ini menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan hasil UN untuk
mapel ekonomi dilihat dari wilayah kabupaten/kota. Rerata nilai UN ekonomi untuk
siswa yang berasal dari sekolah negeri terbukti lebih baik daripada siswa yang berasal
dari sekolah swasta. Temuan lain yang dihasilkan adalah kemampuan yang belum
dikuasai oleh peserta didik untuk mata pelajaran ekonomi meliputi mengidentifikasi
peran, jiwa, ciri-ciri/tahapan yang dilalui wirausaha yang berhasil; mendeskripsikan
valuta asing serta perhitungannya; membuat jurnal penyesuaian kertas kerja
berdasarkan data, transaksi, dan jurnal; dan mendeskripsikan konsep PDB, PDB harga
berlaku, PDB harga konstan, & pendapatan nasional.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tuntutan akan kualitas pendidikan tidak akan pernah menurun, bahkan dapat

dipastikan akan mengalami peningkatan terus, sejalan dengan perkembangan masyarakat

dalam konteks lokal, nasional, dan global. Oleh karena itulah standar mutu perlu

dirumuskan, ditegakkan dan dikembangkan secara terus menerus. Standardisasi dalam

pendidikan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan, melainkan lebih

bermakna sebagai standar pelayanan minimal. Standardisasi pelayanan minimal untuk aspek

mutu pendidikan menjadi acuan bagi para penyelenggara, pengelola, dan pelaksana

pendidikan; serta untuk melindungi hak dan kepentingan para pengguna jasa pendidikan.

Ujian nasional sebenarnya adalah salah satu instrumen manajemen mutu, yakni

menerapkan seperangkat standar yang berlaku secara nasional, untuk menghasilkan

informasi yang dapat dipakai dalam pembuatan keputusan, mengenai seberapa pendidikan

sudah memenuhi standar, termasuk seberapa para peserta didik memenuhi standar mutu

yang berlaku pada jenjang/jenis pendidikan yang ditempuh. Polemik publik sekitar ujian

nasional dapat dipahami sebagai dinamika dalam mencapai kesepahaman dan kesepakatan

antar berbagai pihak stakeholder pendidikan, mengenai cara dan instrumen yang tepat

untuk menilai mutu pendidikan.

Ujian Nasional yang sebenarnya merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam

penjaminan dan pengendalian mutu; dalam konteks pencitraan pendidikan, tampaknya

menimbulkan stressor yang berlebihan di tingkat daerah, tingkat sekolah, sampai dengan

tingkat peserta didik. Berbagai penyimpangan terjadi, korban berjatuhan, dan menjadi

berita utama di mass media cetak maupun elektronik. Kecurangan dan kebocoran terjadi

secara masif. Berikut salah satu berita di harian nasional:

Kebocoran soal ujian nasional ternyata dilakukan pegawai percetakan Percetakan itu
lalai menjaga keamanan dokumen rahasia Negara. Padahal sudah dicantumkan
dalam standar operasional pelaksanaan (SOP) Pelanggaran itu termasuk: pembiaran
orang keluar-masuk percetakan saat penggandaan soal UN; mencetak materi lain
selama proses penggandaan berlangsung. Pada masa yang akan datang percetakan
tersebut tidak akan diikutkan dalam tender pencetakan soal ujian nasional. (Kompas
20 Mei 2010).
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Pelaksanaan ujian nasional dan hasilnya merupakan hal yang menarik untuk

diperhatikan. Pelaksanaannya yang masih menjadi pro dan kontra di masyarakat, dan

dianggap membebani siswa. Di sisi lain, pemerintah perlu melaksanakan pemetaan mutu

pendidikan. Masyarakat pun menanggapi UN dengan berlebihan, sehingga terjadi

kecemasan ketika menghadapinya, baik sekolah, guru, orangtua dan siswa sendiri. UN

merupakan salah satu komponen penentu kelulusan, Sebagai akibatnya, banyak disinyalir

adanya ketidakjujuran pada pelaksanaan UN agar dapat memeroleh skor UN yang lebih baik.

Komponen penentu keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan sekolah memang

banyak. Kegiatan pembelajaran merupakan komponen inti (Mohammad Saifudin, 2010).

Agar mutu sekolah, dalam hal ini pencapaian UN menjadi lebih baik, perlu ditingkatkan

kualitas pembelajaran. Oleh karena pelaku utama KBM adalah guru bersama peserta

didiknya di kelas, sangat mendesak untuk diteliti lebih mendalam agar dapat diperoleh

penjelasan yang lebih tuntas mengenai pencapaian hasil ujian nasional; untuk kemudian

dapat dilakukan langkah-langkah nyata memecahkan masalah-masalah dan akar masalah

terkait dengan ujian nasional. Permasalahan kinerja anak-anak dalam dalam menghadapi

ujian nasional itu sendiri perlu dipetakan untuk mengetahui kompetensi mana saja

bermasalah.

1. Dari internal anak itu sendiri, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa penyebabnya:

ketidaktahuan, keterbatasan, keteledoran, atau miskonsepsi.

2. Dari lingkungan kelas dan sekolah, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana terjadi;

hal ini mencakup: a) guru bidang studi, termasuk kompetensi bidang studi dan

pendidikan bidang studi ; b) pelaksanaan KBM, termasuk keefektifan dan perhatian

terhadap persoalan yang dihadapi peserta didik; c) sarana-prasarana, kelengkapan dan

pemanfaatan buku, lab, sumber belajar lain; c) kepemimpinan dan manajemen sekolah,

termasuk manajemen SDM, biaya, sarana-prasarana, dan program; d) kultur sekolah.

3. Dari lingkungan birokrasi dan kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang mencakup:

dorongan, dukungan, supervisi, pendampingan, dan sebagainya.

4. Dari lingkungan di luar sekolah perlu dicermati peran keluarga dan lingkungan

masyarakatnya.

Walaupun demikian, hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk

pemetaan program dan atau satuan pendidikan. Hasil UN sebagai pertimbangan untuk

pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya
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meningkatkan mutu pendidikan (Riana Afifah, 2012). Oleh karena itu UN sebagai salah satu

cara untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan nasional sudah selayaknya untuk

dimanfaatkan informasi yang dapat didapatkan dari hasil UN tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut dapat segera diambil langkah-langkah pembenahan.

Mata Pelajaran Ekonomi sebagai salah satu mata pelajaran yang di-UN-kan tampaknya tidak

dapat kita abaikan begitu saja. Keberadaan mata pelajaran itu menjadi penting karena turut

berkontribusi dalam menentukan kelulusan siswa. Untuk itulah penelitian ini mencoba

untuk memanfaatkan hasil UN sebagai dasar untuk menemukan informasi tentang peta

kemampuan siswa dalam penguasaan mata pelajaran ekonomi. Informasi itu sangat

diperlukan guru untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi ekonomi yang

sudah disampaikan selama proses pembelajaran.

B. Identifikasi Masalah

Dewasa ini banyak fenomena bermasalah terkait dengan ujian nasional pada umumnya

dan khususnya ujian nasional tingkat SMA.

1. Polemik tentang UN masih berlangsung; dan sebenarnya masih terbuka lebar ruang

publik untuk mendiskusikan bagaimana UN yang lebih baik, bukan hanya pro – kontra

UN. Sementara itu ada pula kekurangpercayaan terhadap hasil UN karena munculnya isu

bahwa kejujuran yang masih dipertanyakan, dikhawatirkan terjadi di berbagai level.

2. Hasil UN yang fluktuatif menunjukkan bahwa ada kelemahan dan kesalahan dalam

pelaksanaan pendidikan SMA, termasuk proses pengujiannya; sehingga hasil UN tidak

serta merta dipercaya sebagai satu-satunya alat seleksi masuk ke perguruan tinggi.

Namun kelemahan atau kesalahan tersebut belum selalu terdeteksi, terpetakan, dan

dipahami dengan baik; bagian mana ada pada murid, guru, pelaksanaan KBM,

manajemen sekolah, manajemen pendidikan di daerah.

3. Evaluasi pendidikan termasuk UN seharusnya menghasilkan informasi yang menjadi

dasar pembuatan keputusan dan pelaksanaan tindakan untuk memperbaiki. Namun,

belum ada tindak lanjut yang tepat dan terencana serta memiliki nilai inovatif dan

strategis yang mampu menyentuh akar permasalahan, dan berdampak pervasif terhadap

kinerja keseluruhan sistem, untuk mengatasi permasalahan pada murid, gru, sekolah,

dan daerah.
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4. Potret tentang kemampuan siswa dalam penguasaan materi pelajaran ekonomi belum

terlihat secara nyata guna melihat kontribusinya dalam menentukan tingkat kelulusan

siswa.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi diri pada kajian tentang tingkat penguasaan kompetensi

khususnya mata pelajaran ekonomi di SMA. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan

kesesuaian dengan bidang keahlian peneliti sehingga akan mempermudah analisis.

Permasalahan yang dikaji pun hanya terbatas pada peta penguasaan kompetensi

berdasarkan hasil UN tahun 2010 dan 2011.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat penguasaan kompetensi siswa terhadap mata pelajaran

ekonomi ditinjau dari wilayah?

2. Bagaimana tingkat penguasaan kompetensi siswa terhadap mata pelajaran

ekonomi ditinjau dari status sekolah?

3. Bagaimanakah peta kemampuan yang belum dikuasai oleh peserta didik, pada

mata pelajaran ekonomi?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Tingkat penguasaan kompetensi siswa terhadap mata pelajaran ekonomi ditinjau dari

wilayah

2. Tingkat penguasaan kompetensi siswa terhadap mata pelajaran ekonomi ditinjau dari

status sekolah

3. Peta kemampuan yang belum dikuasai oleh peserta didik, pada mata pelajaran ekonomi

F. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi balikan (feedback) bagi sekolah dan guru, serta pemda

sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan pembelajaran

mengenai standar kompetensi/ kompetensi dasar yang dalam ujian nasional

terbukti masih kurang.
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2. Meningkatkan penguasaan standar kompetensi/ kompetensi dasar peserta didik,

terutama yang dalam ujian nasional terbukti masih kurang; yang pada gilirannya

akan berarti meningkatkan lulusan secara kualitatif maupun kuantitatif.

3. Melakukan penguatan manajemen mutu pendidikan SMA, berdasarkan

pengalaman beberapa sekolah yang berhasil dengan pesat meningkatkan kualitas

pendidikannya.

4. Menghasilkan model kebijakan/ tindakan yang komprehensif dan partisipatoris

untuk peningkatan hasil belajar peserta didik, secara langsung pada peserta didik

ataupun secara tidak langsung melalui peningkatan kinerja guru, sekolah, dinas,

bersama masyarakat.

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sekolah dan dinas pendidikan dalam

peningkatan mutu pendidikan SMA.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Evaluasi dalam Pendidikan

Kemajuan teknologi informasi dan kemajuan bisnis dewasa ini, di masyarakat telah

menimbulkan tuntutan baru. Tuntutan yang didasarkan kepada kebutuhan untuk

mengetahui atau menentukan potensi seorang manusia memerlukan adanya assesmen

atau evaluasi kompetensi. Di dunia usaha, perusahaan menginginkan potensi para buruh

yang direkrutnya. Badan usaha milik swasta maupun milik Negara ingin mengetahui potensi

para pegawainya. Di dunia pendidikan, perguruan tinggi ingin mengetahui para lulusan di

jenjang di bawahnya (SMA/MA/SMK) yang melanjutkan di universitas yang diinginkannya.

Para penyelenggara sekolah, menginginkan agar para lulusan jenjang sebelumnya agar

memilih melanjutkan studi di sekolahnya; Ini semua bisa dilakukan dengan baik jika mereka

melakukan atau memperoleh data dengan melakukan asesmen.

Media asesmen ini bisa bervariasi namanya termasuk di antaranya tes, ulangan,

ujian, dan evaluasi. Jika tindakan untuk mengetahui potensi para siswa dilakukan secara

nasional sama, atau dengan standar yang sama, maka kegiatan tersebut bisa disebut ujian

nasional; sebaliknya jika kegiatan untuk mengetahui potensi seseorang tersebut dilakukan

oleh masing-masing daerah misal propinsi/kabupaten, maka disebut kegiatan asesmen

daerah. Demikian juga jika kegiatan asesmen dilakukan oleh unit sekolah, maka bisa disebut

tes/ ujian /ulangan sekolah.

Evaluasi mempunyai arti yang berbeda untuk guru yang berbeda. Berikut merupakan

beberapa arti yang telah secara luas dapat diterima oleh para guru di lapangan. Gronlund

(1985) berpendapat evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau

membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Pendapat yang

sama juga dikemukakan oleh Wrightstone, dkk (1956) yang mengemukakan bahwa evaluasi

pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan

atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum (Djaali & Pudji Muljono, 2007).

Sedangkan Purwanti (2008: 6) berpendapat bahwa evaluasi adalah proses pemberian makna

atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil

pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu.
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Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam evaluasi harus sudah bisa menilai

kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan informasi tersebut

dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan tentang status siswa dalam

kelompoknya, bahkan hasil evaluasi tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan

langkah-langkah selanjutnya.

Menurut Sukardi (2011) idealnya, evaluasi harus dilakukan secara sistematik dan

kontinyu agar dapat menggambarkan kemampuan para siswa yang dievaluasi. Kesalahan

utama yang sering terjadi di antara para guru adalah bahwa evaluasi hanya dilakukan pada

saat-saat tertentu seperti, pada akhir unit, pertengahan dan atau akhir suatu program

pengajaran. Akibat yang terjadi adalah minimnya informasi tentang para siswa, sehingga

menyebabkan banyaknya perlakuan prediksi guru menjadi bias dalam menentukan posisi

mereka dalam kegiatan kelasnya. Dalam pengembangan instruksional evaluasi hendaknya

dilakukan semaksimalnya dalam suatu kegiatan. Ini dianjurkan karena untuk mendapatkan

informasi yang banyak tentang kegiatan siswa dikelas dan kemudian digunakan untuk

menilai tingkat keterlaksanaan program seperti yang direncanakan.

Evaluasi merupakan proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar

mengajar. Pencapaian perkembangan siswa perlu diukur, baik posisi siswa sebagai individu

maupun posisi dia di dalam kegiatan kelompok. Hal yang demikian perlu disadari oleh

seorang guru, karena pada umumnya siswa masuk kelas dengan kemampuan yang

bervariasi. Ada siswa yang cepat menangkap materi pelajaran, tetapi ada pula yang

tergolong memiliki kecepatan biasa dan ada pula yang tergolong lambat. Guru dapat

mengevaluasi pertumbuhan kemampuan siswa tersebut dengan mengetahui apa yang

mereka kerjakan pada awal sampai pada akhir belajar.

Kegiatan evaluasi dapat mencakup deskripsi tingkah laku baik secara kuantitatif dan

kualitatif. Data kuantitatif dilengkapi dengan pengukuran, yang digunakan untuk

menentukan perkembangan dan pertumbuhan siswa. Di samping itu evaluasi kuantitatif

juga diperlukan untuk menempatkan posisi seorang siswa dalam kelompok atau kelasnya.

B. Evaluasi dalam Pembelajaran

Evaluasi merupakan bagian dari proses belajar-mengajar yang secara keseluruhan

tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar. Pada sebagian guru masih ada asumsi yang

kurang tepat. Asumsi yang tidak pada tempatnya itu termasuk misalnya, adalah merupakan
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hal biasa dan kegiatan evaluasi tidak mempunyai tujuan tertentu, kecuali bahwa evaluasi

adalah kegiatan yang diharuskan oleh peraturan atau undang-undang. Aturan yang

mengikat tersebut termasuk pasal UU RI tahun 2003 tentang sisdiknas 58, yang menyatakan

“evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses,

kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”. Untuk

mencapai tujuan tersebut, uraian berikut mendiskusikan cara evaluasi yang dilakukan guru

untuk menghasilkan kegiatan belajar-mengajar yang lebih baik. Ada empat pertimbangan

yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam melakukan evaluasi belajar. Ke empat

macam pertimbangan tersebut ialah:

1. Mengidentifikasi tujuan yang dapat dijabarkan dari (1) prosedur evaluasi dan

hubungannya dengan mengajar, (2) pengembangan interes kebutuhan individu, (3)

kebutuhan individu siswa, (4) kebutuhan yang dikembangkan dari

komunitas/masyarakat, (5) dikembangkan evaluasi hasil belajar pendahulunya, (6)

dikembangkan dari analisis pekerjaan dan (7) pertimbangan dari para ahli evaluasi.

2. Menentukan pengalaman belajar yang biasanya direalisasi dengan pretest sebagai awal,

pertengahan dan akhir belajar (post test)

3. Menentukan standar yang bisa dicapai dan “menantang” siswa belajar lebih giat.

Pembuatan standar yang dapat diajarkan melalui penilaian materi, penggunaan alat

bantu visual. Di samping itu standar juga dapat dibuat melalui pengembangan dan

pemakaian alat observasi yang sering dilakukan oleh seorang guru untuk memenuhi

kepentingan mereka.

4. Mengembangkan ketrampilan dan mengambil keputusan guna a) memilih tujuan, b)

menganalisis pertanyaan problem solving, c) menentukan nilai seorang siswa.

Dalam setiap proses belajar mengajar ada beberapa komponen penting yaitu,

pembukaan, Inti belajar mengajar, penutup dan evaluasi. Sebagai komponen belajar-

mengajar, evaluasi merupakan akhir dari setiap proses yang selalu ada dalam rencana

proses belajar mengajar mempunyai tujuan yaitu untuk menentukan apakah materi yang

disampaikan oleh para guru bisa diterima dengan baik oleh para peserta didiknya. Kegiatan

evaluasi juga penting bagi para guru, di samping untuk mengukur tingkat penguasaan materi

siswa, juga dapat digunakan untuk feedback perbaikan dalam menggunakan metode

mengajar, pemilihan strategi penyampaian dan penentuan pencapaian hasil belajar. Evaluasi

dapat diartikan sebagai proses pengambilan informasi tentang proses belajar-mengajar guna



9

menentukan tingkat pencapaian hasil belajar seorang siswa. Untuk dapat melakukan

evaluasi guru perlu melakukan pengukuran (Sukardi, 2011).

Mengapa Ujian? Merupakan pertanyaan yang masih banyak dialami orang tua, para

guru, kepala sekolah dan masyarakat yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung.

Kemajuan teknologi informasi dan kemajuan bisnis dewasa ini, di masyarakat telah

menimbulkan tuntutan baru. Tuntutan yang didasarkan kepada kebutuhan untuk

mengetahui atau menentukan potensi seorang manusia memerlukan adanya assesmen

atau evaluasi kompetensi. Di dunia usaha, perusahaan menginginkan potensi para buruh

yang direkrutnya. Badan usaha milik swasta maupun milik Negara ingin mengetahui potensi

para pegawainya. Di dunia pendidikan, perguruan tinggi ingin mengetahui para lulusan di

jenjang di bawahnya (sekolah menengah umum/kejuruan/madrasah aliyah) untuk dapat

melanjutkan di universitas yang diinginkannya; para penyelenggara sekolah, menginginkan

para lulusan di jenjang sebelumnya, untuk dapat memilih para siswa melanjutkan di

sekolahnya; Ini semua bisa dilakukan dengan baik jika mereka melakukan atau memperoleh

data dengan melakukan asesmen.

Media asesmen ini bisa bervariasi namanya termasuk di antaranya tes, ulangan,

ujian, dan evaluasi. Salah satu alat assesmen yang dipakai pemerintah saat ini adalah Ujian

Nasional (UN). Menurut Permendiknas Nomor 46 Tahun 2010 Ujian Nasional adalah

kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah. Jika tindakan untuk mengetahui potensi para siswa

dilakukan secara nasional sama, atau dengan standar yang sama, maka kegiatan tersebut

bisa disebut ujian nasional; sebaliknya jika kegiatan untuk mengetahui potensi seseorang

tersebut dilakukan oleh masing-masing daerah misal propinsi/kabupaten, maka disebut

kegiatan asesmen daerah. Demikian juga jika kegiatan asesmen dilakukan oleh unit sekolah,

maka bisa disebut tes/ ujian /ulangan sekolah.

Kebijakan yang hendak dibahas dalam bab dua ini adalah kebijakan evaluasi,

asesmen atau ujian yang selalu dilakukan pada setiap akhir tahun pelajaran atau akhir

jenjang sekolah. Oleh karena sampai dewasa ini kebijakan evaluasi di lakukan secara

nasional, maka kegiatan yang menjadi objek penelitian juga disebut sebagai ujian nasional.

Evaluasi mempunyai arti yang berbeda untuk guru yang berbeda. Berikut merupakan

beberapa arti yang telah secara luas dapat diterima oleh para guru di lapangan. Beberapa

batasan evaluasi tersebut termasuk: evaluation is a process which determines the extent to
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which objectives have been achieved (Cross, 1973:5). Atau evaluasi merupakan proses yang

menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai (Sukardi, 2011).

Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu

kegiatan yang mengukur derajat di mana suatu tujuan dapat dicapai. Sebenarnya evaluasi

juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan

suatu informasi bagi keperluan pengambil keputusan.

Dalam evaluasi selalu mengandung proses. Proses evaluasi harus tepat terhadap tipe

tujuan yang biasanya dinyatakan dalam bahasa perilaku. Oleh karena tidak semua perilaku

dapat dinyatakan dengan alat evaluasi yang sama, maka evaluasi menjadi salah satu hal

yang sulit dan menantang, yang harus disadari oleh para guru. Menurut Undang-undang

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57, ayat 1,

evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai

bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,

termasuk di antaranya adalah terhadap peserta didik, orang tua, masyarakat, dan lembaga

pendidikan.

Beberapa tingkah laku yang sering muncul serta menjadi perhatian para guru adalah

tingkah laku yang dapat dikelompokkan menjadi tiga ranah sebagaimana yang

dikembangkan oleh Bloom (Sudjana, 2011). Tiga ranah tersebut adalah pengetahuan

intelektual atau cognitive domain, ketrampilan atau skills yang menghasilkan tindakan

(psychomotoric domain), dan bentuk lain adalah values dan attitudes atau yang

dikategorikan ke dalam affective domain.

Mengukur pencapaian hasil belajar dapat melibatkan pengukuran secara kuantitatif

yang menghasilkan data kuantitatif misalnya tes dan skor, dan dapat pula mengukur dengan

data kualitatif yang menghasilkan deskripsi tentang subjek atau objek yang diukur, misalnya

rendah, medium dan tinggi. Jadi kegiatan mengukur atau biasa disebut pengukuran tidak

lain adalah bagian evaluasi yang memiliki tujuan untuk menghasilkan data baik secara

kuantitatif maupun kualitatif.

Kegiatan evaluasi dapat mencakup deskripsi tingkah laku baik secara kuantitatif dan

kualitatif. Data kuantitatif dilengkapi dengan pengukuran, yang digunakan untuk

menentukan perkembangan dan pertumbuhan siswa. Di samping itu evaluasi kuantitatif

juga diperlukan untuk menempatkan posisi seorang siswa dalam kelompok atau kelasnya.
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Ada kecenderungan bahwa sebagian guru melengkapi laporan evaluasinya dengan

evaluasi kualitatif yang di dalamnya lebih banyak berisi informasi kualitatif. Evaluasi

kualitatif tidak selalu tepat, karena adanya faktor judgment atau pertimbangan subjektivitas

yang dibuat oleh guru. Judgment tersebut biasanya bisa bervariasi dari waktu ke waktu

dipengaruhi oleh banyak faktor yang berasal dari internal guru misalnya, emphati, rasa iba

dan kedekatan hubungan dengan peserta didik dan faktor eksternal guru seperti misalnya,

kebijakan sekolah, faktor kolegial sesama guru, atau atas nama citra lembaga.

C. Karakteristik dan Fungsi Evaluasi

Kegiatan evaluasi dalam proses belajar-mengajar mempunyai beberapa karakteristik

penting. Beberapa karakteristik tersebut menurut Sukardi (2011) di antaranya termasuk: 1)

memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi. Hal ini terjadi misalnya

seorang guru melakukan penilaian terhadap kemampuan yang tidak tampak dari siswa. Apa

yang dilakukan adalah dia lebih banyak menafsir melalui beberapa aspek penting yang

diizinkan seperti misalnya melalui: penampilan, ketrampilan, atau reaksi mereka terhadap

suatu stimulus yang diberikan secara terencana. 2) lebih bersifat tidak lengkap. Karena

evaluasi tidak dilakukan secara kontinyu, maka hanya merupakan sebagian fenomena saja.

atau dengan kata lain bahwa apa yang dievaluasi hanya sesuai dengan pertanyaan item yang

direncanakan oleh seorang guru. 3) mempunyai sifat kebermaknaan relatif. Ini berarti

bahwa hasil penilaian tergantung pada tolok ukur yang digunakan oleh guru. Di samping itu,

evaluasi juga tergantung dengan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Sebagai contoh,

jika kita mengukur objek dengan penggaris yang mempunyai ketelitian setengah milimeter

akan memperoleh hasil pengukuran yang kasar, sebaliknya jika seorang guru mengukur

dengan menggunakan alat mikrometer yang biasanya mempunyai ketelitian 0,02 milimeter,

maka hasil pengukuran yang dilakukan akan memperoleh hasil ukur yang lebih teliti.

Di samping karakteristik, evaluasi juga mempunyai fungsi yang bervariasi di dalam

proses belajar mengajar. Menurut Sudijono (2011), secara khusus fungsi evaluasi dalam

pendidikan dapat ditilik dari tiga segi, yaitu segi psikologis, segi didaktik dan segi

administrasi. Bagi peserta didik, secara psikologis evaluasi dapat memberikan pedoman atau

pegangan batin untuk mengenal kapasitas dan status dirinya di tengah-tengah kelompok

atau kelasnya. Sedangkan bagi pendidik dapat memberikan kepastian atau ketetapan hati



12

sudah sejauh manakah usaha yang telah dilakukannya membawa hasil sehingga dapat

dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan langkah selanjutnya.

Sementara itu secara didaktik, bagi peserta didik, evaluasi akan memberikan

dorongan (motivasi) untuk memperbaiki, meningkatkan dan mempertahankan prestasinya.

Sedangkan bagi pendidik, evaluasi secara didaktik akan memiliki lima fungsi, yaitu

memberikan landasan untuk menilai hasil usaha, memberikan informasi yang sangat

berguna tentang posisi masing-masing peserta didik dalam kelompoknya, memberikan

bahan yang penting untuk memilih dan menetapkan status peserta didik, memberikan

pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang

memerlukannya, dan memberikan petunjuk tentang sudah sejauh mana program

pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai.

Menurut Sukardi (2011) beberapa fungsi penting evaluasi di antaranya adalah seperti

berikut: 1) sebagai alat guna mengetahui apakah peserta didik telah menguasai

pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan yang telah diberikan oleh seorang guru. 2) untuk

mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. 3)

mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar, 4) sebagai sarana umpan

balik bagi seorang guru, yang bersumber dari siswa. 5) sebagai alat untuk mengetahui

perkembangan belajar siswa, 6) sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada para

orang tua siswa.

Fungsi lain dari evaluasi juga dikemukakan oleh Sanjaya (2008). Menurutnya evaluasi

merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal yang memiliki

fungsi, yakni:

1. Evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Melalui evaluasi,

siswa akan mendapatkan informasi tentang aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Dari

hasil evaluasi siswa akan dapat menentukan harus bagaimana proses pembelajaran

yang perlu dilakukan.

2. Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa

dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Siswa akan tahu bagian mana yang perlu

di pelajari lagi dan bagian mana yang tidak perlu.

3. Evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum.

Informasi ini sangat dibutuhkan baik untuk guru maupun untuk para pengembang

kurikulum khususnya untuk perbaikan program selanjutnya.
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4. Informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan oleh siswa secara individual dalam

mengambil keputusan, khususnya untuk menentukan masa depan sehubungan dengan

bidang pekerjaan serta pengembangan karir.

5. Evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam menentukan

kejelasan tujuan khusus yang ingin dicapai. Misalnya apakah tujuan itu mesti dikurangi

atau ditambah.

6. Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk semua pihak yang tua, untuk guru dan

pengembang kurikulum, untuk perguruan tinggi, pemakai lulusan, untuk orang yang

mengambil kebijakan pendidikan termasuk juga untuk masyarakat. Melalui evaluasi

dapat dijadikan bahan informasi tentang efektivitas program sekolah.

Oleh karena demikian bervariasinya fungsi evaluasi, maka sangat penting bagi para

guru, agar ketika mereka merencanakan kegiatan evaluasi, sebaiknya perlu

mempertimbangkan lebih dahulu fungsi dan karakteristik yang manakah evaluasi yang

hendak dibuat untuk para siswa.

D. Prinsip-Prinsip Evaluasi

Menurut Slameto (2001:16) evaluasi harus mempunyai minimal tujuh prinsip seperti

berikut. 1) terpadu, 2) menganut cara belajar siswa aktif, 3) prinsip kontinyuitas, 4) prinsip

koherensi dengan tujuan, 5) menyeluruh, 6) memiliki prinsip membedakan diskriminasi, dan

7) prinsip pedagogis.

Menurut Daryanto (2005) Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam

melakukan evaluasi. Betapapun baiknya prosedur evaluasi diikuti dan sempurnanya teknik

evaluasi diterapkan, apabila tidak dipadukan dengan prinsip-prinsip penunjangnya maka

hasil evaluasi pun akan kurang dari yang diharapkan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah

sebagai berikut:

1. Keterpaduan

Evaluasi merupakan komponen integral dalam program pengajaran di samping tujuan

instruksional dan materi serta metode pengajaran. Tujuan instruksional, materi dan

metode pengajaran serta evaluasi merupakan tiga kesatuan terpadu yang tidak boleh

dipisahkan. Karena itu, perencanaan evaluasi harus sudah ditetapkan pada waktu

menyusun satuan pengajaran sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan

tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak disajikan.
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2. Keterlibatan siswa

Prinsip ini berkaitan erat dengan metode belajar CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang

menuntut keterlibatan siswa secara aktif, siswa mutlak. Untuk dapat mengetahui sejauh

mana siswa berhasil dalam kegiatan belajar mengajar yang dijalaninya secara aktif, siswa

membutuhkan evaluasi. Dengan demikian, evaluasi bagi siswa merupakan kebutuhan,

bukan sesuatu yang ingin dihindari. Penyajian evaluasi oleh guru merupakan upaya guru

untuk memenuhi kebutuhan siswa akan informasi mengenai kemajuannya dalam

program belajar-mengajar. Siswa akan merasa kecewa apabila usahanya tidak dievaluasi.

3. Koherensi

Dengan prinsip koherensi dimaksudkan evaluasi harus berkaitan dengan materi

pengajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak

diukur. Tidak dapat dibenarkan menyusun alat evaluasi hasil belajar atau evaluasi

pencapaian belajar yang mengukur bahan yang belum disajikan dalam kegiatan belajar-

mengajar. Demikian pula tidak diterima apabila alat evaluasi berisi butir yang tidak

berkaitan dengan bidang kemampuan yang hendak diukur.

4. Pedagogis

Di samping sebagai alat penilai/hasil pencapaian belajar, evaluasi juga perlu diterapkan

sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku ditinjau dari segi pedagogis. Evaluasi dan

hasilnya hendaknya dapat dipakai sebagai alat motivasi untuk siswa dalam kegiatan

belajarnya. Hasil evaluasi hendaknya dirasakan sebagai ganjaran (reward) yakni sebagai

penghargaan bagi yang berhasil tetapi merupakan hukuman bagi yang tidak/kurang

berhasil.

5. Akuntabilitas

Sejauh mana keberhasilan program pengajaran perlu disampaikan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban

(accountability). Pihak-pihak termaksud antara lain orang tua, calon majikan, masyarakat

lingkungan pada umumnya, dan lembaga pendidikan sendiri. Pihak-pihak ini perlu

mengetahui keadaan kemajuan belajar siswa agar dapat dipertimbangkan

pemanfaatannya.

Lebih jauh lagi Sudijono (2011) menyatakan bahwa evaluasi hasil belajar dikatakan

terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga

prinsip dasar yaitu:
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1. Prinsip keseluruhan

Prinsip keseluruhan dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif

dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat,

utuh atau menyeluruh. Evaluasi hasil belajar harus dapat mencakup berbagai aspek yang

dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada

diri peserta didik sebagai makhluk hidup.

2. Prinsip Kesinambungan

Prinsip kesinambungan dikenal dengan istilah prinsip komunitas. Prinsip komunitas

dimaksudkan bahwa hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang

dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Evaluasi

hasil belajar dilaksanakan secara berkesinambungan agar pihak evaluator dapat

memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau

merumuskan kebijaksanaan untuk masa depan serta memperoleh informasi yang dapat

memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik.

3. Prinsip objektivitas

Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan

sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya

subjektif.

E. Cakupan Evaluasi Pendidikan

Dilihat dari fungsinya, jenis evaluasi atau penilaian terbagi ke dalam beberapa

macam. Menurut Sudjana (2011) membagi penilaian menjadi penilaian formatif, penilaian

sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan. Penilaian

formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk

melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Penilaian formatif

berorientasi pada proses, yang akan memberikan informasi kepada guru apakah program

atau proses belajar mengajar masih perlu diperbaiki.

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program

misalnya penilaian yang dilaksanakan pada akhir caturwulan, akhir semester atau akhir

tahun. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh para siswa,

yakni seberapa jauh siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum.

Penilaian ini berorientasi pada produk/hasil.
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Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan penilaian semacam ini

biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan

kasus-kasus dan lain-lain.

Penilaian selektif adalah penilaian yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau

menyaring. Memilih siswa untuk mewakili sekolah dalam lomba-lomba tertentu termasuk

jenis penilaian selektif. Untuk kepentingan yang lebih luas penilaian selektif misalnya seleksi

penerimaan mahasiswa baru atau seleksi yang dilakukan dalam rekrutmen tenaga kerja.

Adapun penilaian penempatan adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui

keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar

seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan

kata lain penilaian ini berorientasi pada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan

kecocokan program belajar dengan kemampuan yang telah dimiliki siswa.

1. Pencapaian akademik

Cakupan yang paling penting dari evaluasi pembelajaran dan banyak difahami

kemanfaatannya oleh para guru adalah evaluasi sebagai usaha eksplorasi informasi

tentang pencapaian akademik. Secara definitif pencapaian akademik diartikan sebagai

pencapaian siswa dalam semua cakupan mata pelajaran. Evaluasi pencapaian akademik,

mencakup semua instrumen evaluasi yang direncanakan secara sistematik guna

menentukan derajat dimana seorang siswa dapat mencapai tujuan pendidikan yang

telah ditentukan sebelumnya oleh para guru. Dengan batasan pengertian ini evaluasi

pencapaian akademik cakupan kegiatannya termasuk tes paper-pensil, tes penampilan,

dan prosedur non testing lainnya yang mengukur semacam perubahan tepat dari

perilaku siswa. Evaluasi pencapaian akademik ini merupakan cakupan yang paling luas

dan bervariasi sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

Dilihat dari aspek guru, pencapaian akademik juga tidak kalah penting

manfaatnya, jika dibanding manfaatnya bagi siswa yang dievaluasi. Dengan evaluasi

pencapaian akademik tersebut, seorang guru dapat melihat apakah proses pengajaran

yang telah diterapkan, pada peserta didik dapat berhasil atau tidak. Jika kurang berhasil

seorang guru perlu memperbaiki cara penyampaiannya, sebaliknya jika sudah tercapai

dia juga dianjurkan untuk tetap menjaga atau terus meningkatnya kualitas penyampaian

materi kepada siswa.
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2. Evaluasi Kecakapan atau kepandaian.

Secara definitif evaluasi kecakapan atau aptitude tidak lain adalah merupakan

mencari informasi yang berkaitan erat dengan kemampuan atau kapasistas belajar

peserta didik yang dievaluasi. Instrumen evaluasi kecakapan yang diperoleh dari siswa

dapat digunakan oleh para guru untuk memprediksi prospek keberhasilan siswa di masa

yang akan datang, jika dia diajar secara intensif dengan fasilitas pembelajaran yang baik.

Kecakapan siswa pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu general

aptitude atau kecakapan umum dan specific aptitude atau kecakapan spesifik. Kedua

macam kecakapan ini telah lama menjadi fokus testing dalam mengevaluasi siswa yang

hendak dievaluasi (evaluate). Beberapa evaluasi yang termasuk evaluasi kecakapan

umum di antaranya yang paling luas diterapkan di bidang pendidikan adalah tes

intelegensi, dengan menggunakan instrumen paper-pen dan tes kecakapan artistik (an

art aptitude test) sebagai tes kecakapan spesifik.

Evaluasi kecakapan siswa dan evaluasi pencapaian hasil belajar pada prinsipnya

adalah berbeda. Jika evaluasi kecakapan seorang guru atau evaluator kemudian

berusaha untuk memprediksi prospek kemampuan mereka ke depan, evaluasi

pencapaian akademik guru akan mengukur pencapaian hasil belajar siswa selama

mengikuti proses pembelajaran. Itu semua dengan asumsi bahwa para siswa tersebut

mendapat pendidikan atau diklat yang sesuai dengan kemampuannya dan baik.

Perbedaan lain dari evaluasi kecakapan dan pencapaian hasil belajar siswa yang lain

adalah isi dari tes tidak tampak jelas. Cara terbaik untuk memprediksi siswa adalah usaha

pelacakan kembali dari pencapaian hasil belajar dari waktu semasa di sekolah dasar

sampai jenjang sekarang misalnya sekolah menengah atas dalam bidang studi yang

sama. Mental ability dibangun untuk menemukan evaluasi kecakapan sekitar evaluasi

intelegensi umum.

3. Evaluasi Penyesuaian Personal-Sosial

Cakupan lain yang juga perlu diketahui oleh seorang guru terhadap para siswanya

adalah evaluasi yang berkaitan erat dengan tingkat adaptasi atau penyesuaian siswa

secara personalitas atau secara bersama dengan kawan di kelas atau di sekolah. Evaluasi

penyesuaian personal-sosial tidak sama dengan evaluasi pribadi siswa. Personalitas

dapat dimaknai lebih luas. Personalitas dalam hal ini merupakan keseluruhan (entity)

dari siswa. Personalitas merupakan total atau semua karakteristik psikologi yang dimiliki
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siswa dan hubungannya dengan siswa lain. Cakupan evaluasi penyesuaian atau adaptasi

personal-sosial ini termasuk di antaranya mencakup: kemampuan, emosi, sikap dan

minat siswa yang dimiliki sebagai pengalaman lalu dari siswa tersebut. Evaluasi

personalitas termasuk sebenarnya juga di dalamnya, evaluasi akademik dan evaluasi

kecakapan. Sebaliknya evaluasi adaptasi personal-sosial juga menggunakan teknik yang

bermacam-macam, yang termasuk di antaranya berisi teknik evaluasi dengan

menggunakan tes seperti misalnya, testing sikap, testing interes, kematangan emosi,

kemampuan kerjasama atau cooperativeness, skala rerata diri dan inventori dengan

paper-pensil.

Teknik proyeksi baku atau standardized projective techniques adalah juga

termasuk dalam cakupan evaluasi penyesuaian personal-sosial, walaupun demikian

beberapa ahli pendidikan ada yang memasukkan teknik proyeksi baku tersebut ke dalam

cakupan sebagai instrumen evaluasi klinis.

Evaluasi penyesuaian personal-sosial ini memilki manfaat yang besar bagi

seorang guru khususnya untuk mengetahui secara intensif tingkat adapatasi para

siswanya, walaupun demikian tidak sedikit pula para ahli evaluasi pendidikan yang

mengatakan bahwa evaluasi penyesuaian personal-sosial kurang berhasil dibanding

kedua macam evaluasi tersebut di atas. Walaupun demikian sebaiknya para guru tetap

perlu memahami dan menguasai evaluasi ini, karena manfaatnya dalam mengungkap

potensi siswa pada umumnya dalam berhubungan dengan sesama siswa di kelas

maupun di sekolah juga penting peranannya usaha yang terencana dalam mengubah

perilaku siswa.

Lepas dari keberhasilan dan kegagalan dibanding jenis evaluasi lainnya, evaluasi

penyesuaian personal-sosial ini juga berkembang. Teknik yang bisa digunakan dalam

evaluasi penyesuaian personal-sosial termasuk di antaranya: paper-pencil misalnya

angket dengan pilihan ganda. Angket dengan dua jawaban: ya-tidak, setuju-tidak atau

pasti-tidak yang berusaha mengungkap diri siswa adalah banyak digunakan dalam

evaluasi penyesuaian personal-sosial.

F. Syarat dan Tujuan Evaluasi

Tidak jarang bahwa suatu program pendidikan ada, karena disponsori oleh suatu

lembaga, dan didukung oleh masyarakat termasuk orang tua siswa. Mereka itu melakukan
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agar dapat terus memberikan dukungannya atas program-program yang ditawarkan oleh

lembaga tersebut. Oleh sebab itu, para orang tua perlu mengetahui tingkat perkembangan

yang terjadi terhadap suatu program tersebut. Salah satu model untuk memberikan

informasi terhadap mereka secara sistematis adalah melalui evaluasi. Dari evaluasi tersebut,

hasilnya kemudian dilaporkan kepada stakeholders untuk menjadikan pertimbangan dalam

menyikapi terhadap program yang ada.

Evaluasi untuk suatu tujuan tertentu penting, tetapi ada kemungkinan menjadi tidak

sangat bermanfaat lagi untuk tujuan lain. Oleh karena seorang guru harus mengenal

beberapa macam tujuan evaluasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar mereka dapat

merencanakan dan melakukan evaluasi dengan secara bijak dan tepat.

Suatu evaluasi perlu memenuhi beberapa syarat sebelum mereka diterapkannya

kepada siswa yang kemudian direfleksikan dalam bentuk tingkah laku. Oleh karena itu

evaluasi yang baik, harus mempunyai syarat: 1) valid, 2) andal, 3) objektif, 4) seimbang, 5)

membedakan, 6) norma, 7) fair dan 8) praktis.

Di samping ke delapan persyaratan yang perlu ada dalam kegiatan evaluasi, ada

beberapa tujuan mengapa evaluasi dilakukan oleh setiap guru. Selain untuk melengkapi

penilaian, secara luas evaluasi dibatasi sebagai alat penilaian terhadap faktor-faktor penting

suatu program termasuk: situasi, kemampuan, pengetahuan dan perkembangan tujuan. Ada

minimal 6 tujuan evaluasi dalam kaitannya dengan belajar mengajar. Ke enam tujuan

evaluasi adalah:

1. Menilai ketercapaian (attainment) tujuan. Ada keterkaitan antara tujuan belajar, metode

evaluasi dan cara belajar siswa. Cara evaluasi biasanya akan menentukan cara belajar

siswa, sebaliknya tujuan evaluasi akan menentukan metode evaluasi yang digunakan

oleh seorang guru..

2. Mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Belajar dikategorikan sebagai

cognitive, psychomotor dan affective. Batasan tersebut umumnya dieksplisitkan sebagai

pengetahuan, ketrampilan dan nilai. Semua tipe belajar sebaiknya dievaluasi dalam

proporsi yang tepat. Jika guru menyatakan proporsi sama, maka siswa dapat

menekankan dalam belajar dengan proporsi yang digunakan guru dalam mengevaluasi,

sehingga mereka dapat menyesuaikan dalam belajar. Guru memilih sarana evaluasi pada

umumnya sesuai dengan tipe tujuan. Proses ini menjadikan lebih mudah dilaksanakan,

jika seorang guru menyatakan tujuan dan merencanakan evaluasi secara berkaitan.
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3. Sebagai sarana (means) untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Setiap orang

masuk kelas dengan membawa pengalamannya masing-masing. Siswa mungkin juga

memiliki karakteristik yang bervariasi misalnya dari keluarga ekonomi menengah atau

atas, keluarga yang pecah, dari keluarga yang telah memiliki ketrampilan khusus. Hal

yang penting diketahui oleh guru adalah ada asumsi hasil akhirnya mengarah pada suatu

hal yang sama terhadap pengetahuan mereka, dan kemudian mendapatkan dari mereka

sesuatu sama. Pengalaman lalu tersebut kemudian digunakan sebagai awal dalam proses

belajar mengajar melalui evaluasi pretest pada para siswa. Cara yang sering dilakukan

oleh guru adalah menggunakan angket, dan checklist. Berangkat dari perbedaan

pengalaman yang objektif dan realistis dapat dikembangkan guna memotivasi minat

belajar siswa. Di samping juga pengalaman lalu siswa dalam belajar mempunyai

keperluan belajar yang bervariasi. Oleh karena itu kebutuhan siswa perlu diperhatikan di

samping juga kekuatan, kelemahan dan minat siswa sehingga mereka termotivasi untuk

belajar atas dasar apa yang telah mereka miliki dan mereka butuhkan.

4. Memotivasi Belajar siswa. Evaluasi juga harus dapat memotivasi belajar siswa. Guru

harus menguasai bermacam-macam teknik motivasi, tetapi masih sedikit di antara para

guru mengetahui teknik motivasi yang berkaitan dengan evaluasi. Dari penelitian

menunjukkan bahwa evaluasi memotivasi belajar siswa sesaat memang betul, tetapi

untuk jangka panjang masih diragukan. Hasil evaluasi akan menstimulasi tindakan siswa.

Rating hasil evaluasi yang baik akan dapat menimbulkan semangat atau dorongan untuk

mempertahankan atau meningkatkan yang akhirnya memotivasi belajar siswa secara

kontinyu. Tujuan evaluasi yang realistik yang mampu memotivasi belajar para siswa

dapat diturunkan dari evaluasi. Dengan merencanakan secara sistematis sejak pretes,

sampai ke postes guru dapat membangkitkan semangat siswa untuk tekun belajar secara

kontinyu.

5. Menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Informasi diperlukan jika

bimbingan dan konseling yang efektif diperlukan, informasi yang berkaitan dengan

problem pribadi seperti misalnya data kemampuan, kualitas pribadi, adaptasi sosial,

kemampuan membaca, skor hasil belajar. Informasi tepat juga diperlukan untuk

bimbingan karier yang efektif. Identifikasi minat siswa dan pekerjaan yang disenangi

adalah cara yang terbaik untuk membantu siswa memilih pekerjaan. Walaupun kadang-

kadang kebalikan peristiwa juga mungkin diperlukan. Oleh karena itu guru perlu juga
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mengetahui tingkat keuangan keluarga, guna menyesuaikan dengan kesempatan kerja

atau melengkapi kegiatan lain yang berkaitan dengan bimbingan pekerjaan. Sering kali

terjadi bahwa siswa minta kepada gurunya untuk membantu memecahkan problem

pribadinya. Pada posisi demikian, guru perlu mengetahui informasi pribadi untuk

kemudian guru mengambil keputusan terbaiknya. Proses yang berkaitan informasi

pribadi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kuesioner, atau alat rating untuk

membantu membuat keputusan.

6. Menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Keterkaitan evaluasi

dengan instruksional adalah sangat erat. Karena evaluasi merupakan salah satu bagian

dari instruksional. Di samping itu antara instruksional dengan kurikulum juga saling

berkait seperti misalnya instruksional dapat berfungsi sebagai salah satu komponen

penting suatu kurikulum. Beberapa guru sering mengubah prosedur evaluasi dan

metode mengajar dengan mudah menurut kepentingan mereka, sedangkan untuk

lakukan perubahan kurikulum perlu pertimbangan yang lebih luas. Follow up study dan

informasi alumni adalah merupakan informasi yang berharga untuk melakukan revisi

kurikulum. Perubahan itu akan tepat, jika perubahan kurikulum didasarkan kepada hasil

evaluasi dengan jangkauan yang lebih luas. Pengalaman kerja siswa, analisis kebutuhan

masyarakat, analisis pekerjaan adalah merupakan teknik konvensional yang sering

digunakan untuk mengubah kurikulum.

Evaluasi tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi proses belajar mengajar, secara

lebih luas evaluasi juga digunakan untuk menilai program dan sistem yang ada di lembaga

pendidikan. Untuk skopa yang lebih luas yaitu pada evaluasi program, Grubb dan Ryan

(1999) menyatakan minimal ada lima tujuan penting mengapa perlu dilakukan evaluasi bagi

seorang pimpinan lembaga. Ke lima tujuan itu termasuk seperti 1) menginformasikan

kepada pemerintah, 2) meningkatkan keputusan pada pengusaha terhadap kegiatan yang

dilaksanakan, 3) meningkatkan keputusan ada para pengusaha terhadap training dan

program yang telah direncanakan.

G. Metode Evaluasi

Pada situasi kelas yang sebenarnya, di mana seorang guru, misalnya memiliki 24

siswa atau lebih, seorang guru perlu melakukan dengan cara yang baik. Untuk mencapai

tujuan itu dia perlu menguasai macam-macam metode untuk melakukan evaluasi yang
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relevan. Secara garis besar, evaluasi dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam

bentuk, yaitu tes dan non tes. Tipe evaluasi yang pertama adalah tes yang biasanya

direalisasikan dengan tes tertulis. Tes ini digunakan utamanya untuk memperoleh data baik

data kuantitatif maupun kualitatif. Tes tertulis juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu tes

objektif dan tes essay. Tes tertulis digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif

pengetahuan secara komprehensif dan fakta penggunaannya. Disamping itu tes tertulis juga

dapat digunakan untuk menganalisis dan mensintesakan informasi tentang siswa.

Tes objektif pada umumnya disebut juga sebagai alat evaluasi guna mengungkap

atau menghafal kembali dan mengenal materi yang telah diberikan. Tes ini biasanya

diberikan dengan item pertanyaan menghafal yang di antaranya termasuk sebagai jawaban

bebas (free responses), completion dan identification (Cross 1973:19). Pertanyaan

pengenalan (recognition question) dibedakan menjadi tiga macam bentuk tampilan

termasuk seperti: soal benar-salah, pilihan ganda, dan menjodohkan.

Pertanyaan essay pada umumnya dapat dibedakan ke dalam dua jawaban berbeda

yaitu jawaban terbatas dan jawaban luas. Evaluasi yang dibuat dengan menggunakan

pertanyaan essay biasanya digunakan untuk menerangkan, mengkontraskan, menunjukkan

hubungan, memberikan pembuktian, menganalisis perbedaan, menarik kesimpulan dan

menggeneralisasi pengetahuan peserta didik.

Bentuk kedua suatu evaluasi adalah alat non tes. Alat non tes ini digunakan untuk

mengevaluasi penampilan dan aspek-aspek belajar efektif dari siswa. Ketepatan alat non tes

perlu diperhatikan bagi para guru, karena seringkali dalam penggunaan evaluasi

memerlukan pertimbangan subjektif yang dapat menghasilkan penilaian yang mungkin

bervariasi di antara dua orang guru. Alat non-tes kadang ada yang menggunakan

pengukuran, tetapi ada pula yang tidak menggunakan pengukuran sebagai contoh misalnya

observasi, bentuk laporan, teknik audio visual dan teknik sosiometrik.

Alat observasi ini dapat berupa check list, skala rating, dan beberapa kartu skor.

Dengan menggunakan alat observasi ini seorang guru dapat mengevaluasi penampilan siswa

yang baru melakukan kegiatan terencana seperti: kerja laboratorium, kebiasaan,

demonstrasi, tingkah laku kelas, dan asumsi pertanggungjawaban. Alat non tes juga dapat

digunakan untuk mengevaluasi hasil kegiatan belajar yang dibuat di sekolah maupun di

rumah. Alat observasi dapat juga digunakan untuk mengevaluasi tingkah laku seperti sikap,
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appresiasi, interaksi sosial dan nilai keputusan. Guru dan siswa mendapatkannya dalam

evaluasi tingkah laku pribadi.

Bentuk laporan termasuk: laporan, catatan harian, angket, dan otobiografi. Alat-alat

ini digunakan oleh para siswa yang mengerjakan evaluasi sendiri (self evaluation) sebagai

bentuk evaluasi mereka. Guru juga sering menggunakan bentuk laporan untuk mengevaluasi

masing-masing penampilan atau belajar yang efektif tergantung pada tujuan format laporan.

Alat evaluasi lain yang termasuk non tes adalah angket atau kuesioner. Angket

banyak digunakan dalam proses penelitian guna mengeksplorasi informasi atas dasar pilihan

siswa. Dalam bidang evaluasi angket sering digunakan untuk menentukan tentang kondisi

tertentu dan fakta tentang siswa. Alat ini boleh dipertimbangkan secara individual atau

secara grup.

H. Evaluasi dalam Belajar-Mengajar

Evaluasi merupakan bagian dari proses belajar-mengajar yang secara keseluruhan

tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar. Pada sebagian guru masih ada asumsi yang

kurang tepat. Asumsi yang tidak pada tempatnya itu termasuk misalnya, adalah merupakan

hal biasa dan kegiatan evaluasi tidak mempunyai tujuan tertentu, kecuali bahwa evaluasi

adalah kegiatan yang diharuskan oleh peraturan atau undang-undang. Aturan yang

mengikat tersebut termasuk pasal UU RI tahun 2003 tentang sisdiknas 58, yang menyatakan

“evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses,

kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”. Untuk

mencapai tujuan tersebut, uraian berikut mendiskusikan cara evaluasi yang dilakukan guru

untuk menghasilkan kegiatan belajar-mengajar yang lebih baik. Ada empat pertimbangan

yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam melakukan evaluasi belajar. Ke empat

macam pertimbangan tersebut ialah,

1. Mengidentifikasi tujuan yang dapat dijabarkan dari a) prosedur evaluasi dan

hubungannya dengan mengajar, b) pengembangan interes kebutuhan individu, c)

kebutuhan individu siswa, d) kebutuhan yang dikembangkan dari

komunitas/masyarakat, e) dikembangkan evaluasi hasil belajar pendahulunya, f)

dikembangkan dari analisis pekerjaan dan g) pertimbangan dari para ahli evaluasi.
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2. Menentukan pengalaman belajar yang biasanya direalisasi dengan pretest sebagai awal,

pertengahan dan akhir pengalaman belajar (post test)

3. Menentukan standar yang bisa dicapai dan “menantang” siswa belajar lebih giat.

Pembuatan standar yang dapat diajarkan melalui penilaian materi, penggunaan alat

bantu visual. Di samping itu, standar juga dapat dibuat melalui pengembangan dan

pemakaian alat observasi yang sering dilakukan oleh seorang guru untuk memenuhi

kepentingan mereka.

4. Mengembangkan ketrampilan dan mengambil keputusan guna a) memilih tujuan, b)

menganalisis pertanyaan problem solving, c) menentukan nilai seorang siswa.

Dalam setiap proses belajar mengajar ada beberapa komponen penting yaitu,

pembukaan, Inti belajar mengajar, penutup dan evaluasi. Dalam komponen belajar-

mengajar evaluasi merupakan akhir dari setiap proses yang selalu ada dalam rencana proses

belajar mengajar mempunyai tujuan yaitu komponen untuk menentukan apakah materi

yang disampaikan oleh para guru bisa diterima dengan baik oleh para peserta didiknya.

Kegiatan evaluasi juga penting bagi para guru, di samping untuk mengukur tingkat

penguasaan materi siswa, juga dapat digunakan untuk feedback perbaikan dalam

penggunaan metode mengajar, pemilihan strategi penyampaian dan penentuan pencapaian

hasil belajar.

Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengambilan informasi tentang proses

belajar-mengajar guna menentukan tingkat pencapaian hasil belajar seorang siswa. Untuk

dapat melakukan evaluasi guru perlu melakukan pengukuran.

I. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:
1. Ujian nasional merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan di satuan

pendidikan maupun suatu daerah.

2. Ujian nasional menilai penguasaan kompetensi lulusan siswa, sekolah, maupun
daerah.

3. Peningkatan mutu lulusan dapat dilakukan dengan memperbaiki penguasaan

kompetensi lulusan.
4. Perbaikan penguasaan kompetensi dapat dilakukan jika diketahui tingkat kompetensi

mana yang belum dikuasai siswa sehingga selanjutnya dapat diidentifikasi penyebab
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masih kurangnya penguasaan kompetensi dan menemukan alternatif

pemecahannya.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan. Menurut Patton dan Sawicki (1986)

penelitian kebijakan adalah prosedur penelitian ilmiah yang berusaha memperoleh

pemahaman yang mendalam tentang suatu kebijakan, yang hasil-hasilnya dapat digunakan

untuk menyusun rekomendasi yang berorientasi-tindakan praktis terkait dengan kebijakan

yang bersangkutan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi

kebijakan berdasarkan temuan yang diperoleh melalui prosedur penelitian ilmiah, agar

tingkat keberhasilan ujian nasional yang mengecewakan dan sekaligus mengejutkan karena

semula diprediksi lebih baik dari tahun sebelumnya, yang terjadi justru jauh lebih buruk.

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah “retrospective (ex post) analysis”

(Dunn, 2004: 13) karena penelitian ini mengkaji hasil UN SMA yang sudah terjadi

sebagaimana adanya tanpa ada upaya untuk melakukan manipulasi atau treatment.

Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif karena berupaya untuk memperoleh

deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi (Boyd, et. al., 1989). Penelitian ini

dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek

yang diteliti secara tepat dan menginterpretasikannya sesuai apa adanya. Dalam hal ini

peneliti berupaya untuk memotret tingkat keberhasilan UN secara apa adanya. Dengan cara

tersebut diharapkan hasil penelitian ini mampu menggambarkan secara objektif kondisi riil

di lapangan sebagai bahan pertimbangan pengampu kepentingan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 4

kabupaten yaitu Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul dan 1 kota Yogyakarta.

Penelitian ini memerlukan waktu 8 bulan, mulai bulan April s.d. November 2012.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan subjek penelitian siswa SMA

peserta UN tahun 2011 di provinsi DIY. Jumlah populasi adalah sebanyak 8.397 siswa. Guna
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melihat peta penguasaan kompetensi digunakan dokumen hasil UN tahun 2011 khususnya

hasil UN untuk mata pelajaran Ekonomi.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Penguasaan kompetensi adalah tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi

dasar dalam mata pelajaran ekonomi yang diukur dari tingkat kebenaran jawaban

terhadap soal UN yang mengukur kompetensi tersebut

2. Jenis sekolah adalah jenis atau kategori sekolah yang dilihat dari statusnya yaitu

negeri atau swasta

3. Wilayah sekolah adalah lokasi kabupaten atau kota di mana sekolah itu berada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan

teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan hasil ujian

nasional, baik statistik maupun daya serap. Dokumen yang digunakan adalah dokumen hasil

UN tahun 2011 untuk tingkat SMA yang dikeluarkan oleh Puspendik Kemendiknas.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dan pendekatan deskriptif eksploratif.

Data yang terkumpul secara serempak dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif dan

kualitatif untuk mengidentifikasi kompetensi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil

UN. Data juga dianalisis dengan menggunakan metode statistik inferensial. Teknik analisis

yang digunakan adalah independent t test dan Analysis Of Variance (ANOVA). Teknik ini

digunakan untuk melihat perbedaan tingkat penguasaan kompetensi siswa dilihat dari status

sekolah dan wilayahnya.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Pemerintah sudah mengambil kebijakan bahwa UN merupakan alat yang dapat

digunakan untuk melakukan standardisasi pendidikan di Indonesia. Melalui UN pemerintah

dapat mengidentifikasi sekolah mana yang baik dan sekolah mana yang perlu dikembangkan

agar tidak tertinggal dari sekolah lain. Oleh karena itu UN wajib diikuti oleh semua sekolah

SMA yang ada di Indonesia.

Seluruh SMA di provinsi DIY yang mengikuti UN seperti terlihat pada Tabel 1 yang

mendeskripsikan sebaran SMA di DIY berdasarkan status sekolah. Sama halnya dengan

kondisi di Indonesia pada umumnya, dari sisi jumlah sekolah maka sekolah (SMA) berstatus

SMA swasta di DIY baik total maupun per kabupaten jumlahnya relatif lebih banyak

dibandingkan SMA berstatus negeri. Secara demografis, sekolah-sekolah ini terkonsentrasi

di Kota Yogya dan Kabupaten Sleman. Hal ini mungkin dilatarbelakangi jumlah penduduk

juga terkonsentrasi pada dua wilayah tersebut.

Tabel 1. Jumlah SMA di DIY

Kabupaten/Kota
Status Sekolah

Jumlah
Negeri Swasta

F % F % F %
Kota Yogya 11 15,9 36 37,9 47 28,7
Bantul 19 27,5 13 13,7 32 19,5
Kulonprogo 11 15,9 5 5,3 16 9,8
Sleman 17 24,6 28 29,5 45 27,4
Gunung Kidul 11 15,9 13 13,7 24 14,6
Jumlah 69 100,0 95 100,0 164 100,0
Sumber: data yang diolah

Potret tentang peserta UN yang tidak lulus UN murni disajikan dalam Tabel 2. Secara

absolut angka peserta yang tidak lulus UN murni paling tinggi ada di Kota Yogya yakni

sebesar 511 orang, diikuti Kabupaten Sleman dengan 424 orang. Sedangkan secara relatif,

persentase terkecil peserta yang tidak lulus UN murni ada di Kabupaten Bantul yaitu sebesar

12,1 persen. Dibandingkan rata-rata DIY, Kabupaten Bantul menjadi satu-satunya Kabupaten

yang persentase peserta yang tidak lulus UN murni lebih rendah dari persentase rata-rata
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Provinsi DIY. Data agregat tingkat propinsi mengindikasikan bahwa persentase peserta yang

tidak lulus UN murni di DIY masih cukup memprihatinkan, yaitu sebesar 20 persen.

Tabel 2. Jumlah Peserta dan Persentase Tidak Lulus UN Murni di DIY

Kabupaten/Kota Jumlah
peserta

Jumlah
tidak
lulus

Persentase
tidak lulus

Kota Yogya 2.153 511 23,7
Bantul 2.097 253 12,1
Kulonprogo 771 171 22,2
Sleman 2.033 424 20,9
Gunung Kidul 1.343 324 24,1
Total 8.397 1.683 20,0

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan status sekolah, mayoritas siswa yang tidak lulus UN murni berasal dari

sekolah swasta. Informasi detail mengenai persentase peserta yang tidak lulus UN murni

berdasar status sekolah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata Persentase Tidak Lulus UN

Kabupaten/Kota Negeri Swasta
Kota Yogya 1.4 50.8
Bantul 7.3 55.3
Kulonprogo 23.2 60.4
Sleman 8.0 53.5
Gunung Kidul 15.5 57.0
DIY 10.4 53.6

Sumber: Data yang diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai UN mata pelajaran Ekonomi sebagian besar (75

persen) mengelompok pada rentang nilai 6,00 – 6,99; 7,00 – 7,99; dan 8,00 – 8,99. Bahkan

sekitar 6 persen berada pada kisaran 9,00 – 9,99. Mengacu pada tersebut dapat dikatakan

bahwa kondisi nilai UN mata pelajaran Ekonomi di DIY cukup menggembirakan, akan tetapi

bila mencermati apa yang diinformasikan pada Tabel 5, ada sisi lain yang perlu kita kaji lebih

dalam. Meskipun secara rata-rata nilai UN mata pelajaran Ekonomi cukup baik, bahkan nilai

tertinggi yang diraih siswa mendekati sempurna, yaitu 9,75, namun masih terdapat siswa

yang hanya memperoleh nilai 1,00.
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Tabel 4. Distribusi Nilai UN Mapel Ekonomi

Rentang Nilai
DIY

F %
10.00 0 0,0
9.00 - 9.99 539 6,4
8.00 - 8.99 2.934 34,9
7.00 - 7.99 2.090 24,9
6.00 - 6.99 1.267 15,1
5.50 - 5.99 415 4,9
4.00 - 5.49 796 9,5
3.00 - 3.99 266 3,2
2.00 - 2.99 82 1,0
1.00 - 1.99 8 0,1
0.01 - 0.99 0 0,0
0 / Tidak Lengkap 0 0,0
Jumlah 8.397 100,0

Sumber: Data yang diolah

Tabel 5. Statistik Deskriptif Nilai UN Mapel Ekonomi

Rata-rata 7,18
Nilai Terendah 1,00
Nilai Tertinggi 9,75
SD 1,51
Sumber: Data yang diolah

B. Potret Hasil UN Mapel Ekonomi Menurut Wilayah

Untuk melihat tingkat penguasaan siswa terhadap mata pelajaran ekonomi

berdasarkan hasil UN ditemukan bahwa rata-rata nilai UN mapel ekonomi siswa SMA di DIY

adalah sebesar 6,63. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat penguasaan siswa terhadap

mapel ekonomi masih dalam kategori cukup baik. Begitu juga hasil yang dicapai siswa di

masing-masing kabupaten dan kota (Tabel 6). Walaupun hasilnya bervariasi namun dari hasil

pengujian dengan ANOVA ditemukan nilai F sebesar 1,144 (p > 0,05) yang menunjukkan

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan hasil UN untuk mapel ekonomi dilihat dari

wilayah kabupaten/kota.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa persebaran kemampuan siswa dalam

penguasaan ekonomi di masing-masing wilayah cenderung sama. Namun demikian jika

dilihat dari nilai reratanya maka siswa yang berasal dari kabupaten Gunungkidul memiliki
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tingkat penguasaan yang paling rendah dibandingkan yang lain, sementara itu siswa yang

berasal dari kabupaten Bantul memiliki nilai yang paling tinggi.

Tabel 6. Nilai Hasil UN Mapel Ekonomi Menurut Wilayah

Kabupaten/Kota N Rata-rata SD F p
Kota Yogya 47 6,58 1,27 1,144 0,338
Bantul 32 6,97 1,19
Kulonprogo 16 6,62 1,15
Sleman 45 6,65 1,23
Gunung Kidul 24 6,26 1,38
DIY 164 6,63 1,25

C. Potret Hasil UN Mapel Ekonomi Menurut Jenis Sekolah

Tingkat penguasaan materi siswa kalau dilihat dari status sekolah tampak bahwa

siswa yang berasal dari sekolah negeri cenderung memiliki tingkat penguasaan yang lebih

baik daripada siswa yang berasal dari sekolah swasta. Hasil pengujian statistik dengan uji t

menemukan bahwa nilai t hitung sebesar 9,92 dengan p < 0,01 (Tabel 7). Dengan demikian

terbukti bahwa rerata nilai UN ekonomi untuk siswa yang berasal dari sekolah negeri lebih

baik daripada siswa yang berasal dari sekolah swasta.

Tabel 7. Nilai Hasil UN Mapel Ekonomi Menurut Status Sekolah

Status SMA N Rerata SD t hitung P
Negeri 69 7,49 0,72 9,92 0,00
Swasta 95 6,01 1,18

D. Peta Penguasaan Siswa

Penguasaan siswa terhadap materi pelajaran ekonomi dapat dilihat dari hasil UN. UN

tahun 2011 untuk mapel ekonomi terdapat 40 butir soal yang mengukur 28 kemampuan.

Untuk melihat materi mana yang sudah terkuasai dan yang belum dapat dilihat dari proporsi

siswa yang mampu menjawab dengan benar terhadap soal yang diberikan (hasil

selengkapnya di Tabel 8). Berdasarkan tabel tersebut dapat dibuat peta penguasaan materi

ekonomi dalam kategori sebagai berikut:
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1. Materi yang sangat dikuasai

Materi ekonomi yang sangat dikuasai siswa didasarkan pada kriteria bahwa proporsi

siswa yang dapat menjawab dengan benar lebih dari 80%. Berdasarkan kriteria tersebut,

dapat ditemukan materi-materi yang sangat dikuasai siswa berdasarkan urutannya

adalah sebagai berikut:

a. Mendeskripsikan ketenagakerjaan, pembangunan ekonomi, & pertumbuhan

ekonomi serta indikatornya.

b. Mengidentifikasi peran konsumen/peran produsen dalam perekonomian Indonesia.

c. Mengidentifikasi, ciri-ciri, kelemahan, atau kelebihan sistem ekonomi.

d. Mendeskripsikan kelangkaan dan masalah pokok ekonomi.

e. Mencatat transaksi perusahaan jasa dalam jurnal atau buku besar.

f. Mendeskripsikan laporan keuangan & perhitungannya (laba/rugi/perubahan modal).

g. Mendeskripsikan kebijakan fiskal/kebijakan moneter yg dilakukan pemerintah.

h. Mencatat transaksi keuangan ke dalam persamaan akuntansi.

2. Materi yang cukup dikuasai

Materi ekonomi yang dikuasai siswa didasarkan pada kriteria bahwa proporsi siswa yang

dapat menjawab dengan benar berkisar antara 55% - 80%. Berdasarkan kriteria tersebut,

dapat ditemukan materi-materi yang cukup dikuasai siswa berdasarkan urutannya

adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi fungsi tabungan & fungsi konsumsi (dg grafik, tabel serta

perhitungannya).

b. Membuat jurnal penyesuaian kertas kerja berdasarkan data, transaksi, dan jurnal.

c. Membuat jurnal penyesuaian atau kertas kerja.

d. Mendeskripsikan kelangkaan dan masalah pokok ekonomi.

e. Mendeskripsikan indeks harga dan inflasi serta perhitungannya.

f. Mendeskripsikan uang dan bank.

g. Menghitung pajak (PPh atau PBB).

h. Mendeskripsikan fungsi, unsur, atau tingkatan manajemen.

i. Membuat jurnal khusus, buku besar utama/buku besar pembantu berdasarkan data,

transaksi, & jurnal.
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j. Mendeskripsikan HPP, lap keuangan & perhitungannya (laba/rugi/perubahan modal),

serta membuat jurnal penutup.

k. Mendeskripsikan perdagangan internasional, neraca pembayaran/kebijakan

perdagangan internasional.

l. Mendeskripsikan koperasi atau koperasi sekolah.

m. Mendeskripsikan permintaan, penawaran & menentukan harga keseimbangan

dengan tabel, kurva, & perhitungan matematik

n. Mendeskripsikan konsep, tujuan, & fungsi APBN/APBD, & sumber-sumber

pembiayaannya.

3. Materi yang kurang dikuasai

Materi ekonomi yang dikuasai siswa didasarkan pada kriteria bahwa proporsi siswa yang

dapat menjawab dengan benar kurang 55%. Berdasarkan kriteria tersebut, dapat

ditemukan materi-materi yang kurang dikuasai siswa berdasarkan urutannya adalah

sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi peran, jiwa, ciri-ciri/tahapan yang dilalui wirausaha yang berhasil

b. Mendeskripsikan bentuk, ciri-ciri, atau perbedaan bentuk badan usaha.

c. Mendeskripsikan valuta asing serta perhitungannya.

d. Membuat jurnal penyesuaian kertas kerja berdasarkan data, transaksi, dan jurnal.

e. Mendeskripsikan konsep PDB, PDB harga berlaku, PDB harga konstan, & pendapatan

nasional.

f. Mengidentifikasi ciri, fungsi pasar,/bentuk pasar (pasar barang & pasar faktor

produksi).

Tabel 8. Tingkat Penguasaan Materi UN Ekonomi Berdasarkan Kemampuan yang Diukur
untuk DIY dan Nasional

No Kemampuan yang Diukur DIY Nasional
Selisih DIY

dan
Nasional

1 Mendeskripsikan kelangkaan dan masalah pokok
ekonomi.

76,18 66,03 10,15

2 Mendeskripsikan kelangkaan dan masalah pokok
ekonomi.

85,29 86,80 -1,51
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No Kemampuan yang Diukur DIY Nasional
Selisih DIY

dan
Nasional

3 Mengidentifikasi peran konsumen/peran produsen
dalam perekonomian Indonesia.

94,84 90,01 4,83

4 Mengidentifikasi, ciri-ciri, kelemahan, atau
kelebihan sistem ekonomi.

86,99 91,00 -4,01

5 Mendeskripsikan permintaan, penawaran &
menentukan harga keseimbangan dengan tabel,
kurva, & perhitungan matematik

65,11 67,16 -2,05

6 Mendeskripsikan permintaan, penawaran &
menentukan harga keseimbangan dengan tabel,
kurva, & perhitungan matematik

67,63 65,76 1,87

7 Mengidentifikasi ciri, fungsi pasar,/bentuk pasar
(pasar barang & pasar faktor produksi).

38,30 48,14 -9,84

8 Mengidentifikasi ciri, fungsi pasar,/bentuk pasar
(pasar barang & pasar faktor produksi).

78,57 76,53 2,04

9 Mendeskripsikan kebijakan fiskal/kebijakan moneter
yg dilakukan pemerintah.

80,99 89,40 -8,41

10 Mendeskripsikan konsep PDB, PDB harga berlaku,
PDB harga konstan, & pendapatan nasional.

51,32 61,70 -10,38

11 Mendeskripsikan indeks harga dan inflasi serta
perhitungannya.

68,57 83,62 -15,05

12 Mendeskripsikan indeks harga dan inflasi serta
perhitungannya.

83,61 76,44 7,17

13 Mengidentifikasi fungsi tabungan & fungsi konsumsi
(dg grafik, tabel serta perhitungannya).

79,94 82,83 -2,89

14 Mendeskripsikan uang dan bank. 78,52 84,39 -5,87
15 Mendeskripsikan uang dan bank. 79,40 84,15 -4,75
16 Mendeskripsikan uang dan bank. 70,34 59,13 11,21
17 Mendeskripsikan ketenagakerjaan, pembangunan

ekonomi, & pertumbuhan ekonomi serta
indikatornya.

95,22 93,82 1,40

18 Mendeskripsikan ketenagakerjaan, pembangunan
ekonomi, & pertumbuhan ekonomi serta
indikatornya.

97,22 94,72 2,50

19 Mendeskripsikan konsep, tujuan, & fungsi
APBN/APBD, & sumber-sumber pembiayaannya.

61,70 49,57 12,13

20 Menghitung pajak (PPh atau PBB). 75,77 72,86 2,91
21 Mendeskripsikan perdagangan internasional, neraca

pembayaran/kebijakan perdagangan internasional.
69,63 75,17 -5,54

22 Mendeskripsikan perdagangan internasional, neraca
pembayaran/kebijakan perdagangan internasional.

71,93 73,64 -1,71

23 Mendeskripsikan valuta asing serta
perhitungannya.

38,21 42,62 -4,41

24 Mencatat transaksi keuangan ke dalam persamaan
akuntansi.

80,93 86,04 -5,11
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No Kemampuan yang Diukur DIY Nasional
Selisih DIY

dan
Nasional

25 Mencatat transaksi perusahaan jasa dalam jurnal
atau buku besar.

85,52 86,57 -1,05

26 Mencatat transaksi perusahaan jasa dalam jurnal
atau buku besar.

82,07 88,38 -6,31

27 Membuat jurnal penyesuaian atau kertas kerja. 77,34 85,16 -7,82
28 Mendeskripsikan laporan keuangan &

perhitungannya (laba/rugi/perubahan modal).
86,51 89,51 -3,00

29 Mendeskripsikan laporan keuangan &
perhitungannya (laba/rugi/perubahan modal).

77,38 82,62 -5,24

30 Membuat jurnal khusus, buku besar utama/buku
besar pembantu berdasarkan data, transaksi, &
jurnal.

78,32 80,05 -1,73

31 Membuat jurnal khusus, buku besar utama/buku
besar pembantu berdasarkan data, transaksi, &
jurnal.

66,54 73,66 -7,12

32 Membuat jurnal penyesuaian kertas kerja
berdasarkan data, transaksi, dan jurnal.

79,24 83,88 -4,64

33 Membuat jurnal penyesuaian kertas kerja
berdasarkan data, transaksi, dan jurnal.

41,86 71,11 -29,25

34 Mendeskripsikan HPP, lap keuangan &
perhitungannya (laba/rugi/perubahan modal), serta
membuat jurnal penutup.

89,37 89,35 0,02

35 Mendeskripsikan HPP, lap keuangan &
perhitungannya (laba/rugi/perubahan modal), serta
membuat jurnal penutup.

61,08 70,22 -9,14

36 Mendeskripsikan HPP, lap keuangan &
perhitungannya (laba/rugi/perubahan modal), serta
membuat jurnal penutup.

62,94 70,04 -7,10

37 Mendeskripsikan fungsi, unsur, atau tingkatan
manajemen.

73,67 76,07 -2,40

38 Mendeskripsikan bentuk, ciri-ciri, atau perbedaan
bentuk badan usaha.

34,18 37,27 -3,09

39 Mendeskripsikan koperasi atau koperasi sekolah. 69,76 72,36 -2,60
40 Mengidentifikasi peran, jiwa, ciri-ciri/tahapan yang

dilalui wirausaha yang berhasil
27,32 48,86 -21,54

Berdasarkan besarnya skor nilai penguasan materi dan kelompok (rumpun)

keilmuan, Tabel 8 dan Gambar 1 menginformasikan bahwa materi yang termasuk kategori

belum dikuasai semuanya dari kelompok materi ekonomi baik untuk data DIY maupun

nasional. Sedangkan dari 13 indikator kemampuan yang diukur (no 24 – 36) pada kelompok

materi akuntansi berada pada tingkat cukup dikuasai bahkan sebagian besar termasuk

kategori sangat dikuasai. Hal ini mengindikasikan bahwa materi dari kelompok ekonomi



perlu mendapat perhatian lebih dalam artian perlu adanya upaya ekstra untuk

meningkatkan pemahaman siswa

Gambar 1. Tingkat Penguasaan Materi UN Ekonomi Berdasarkan Kemampuan yang Diukur

Beralih pada perbandingan penguasaan materi siswa di DIY dan tingkat nasional.
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mayoritas lebih rendah dibanding

diukur. Hal ini dikonfirmasi pada
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mayoritas lebih rendah dibandingkan data nasional pada semua butir kemampuan yang
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1. Membuat jurnal penyesuaian kertas kerja berdasarkan data, transaksi, dan jurnal.

2. Mengidentifikasi peran, jiwa, ciri-ciri/tahapan yang dilalui wirausaha yang berhasil

3. Mendeskripsikan konsep PDB, PDB harga berlaku, PDB harga konstan, & pendapatan

nasional.

4. Mendeskripsikan kebijakan fiskal/kebijakan moneter yg dilakukan pemerintah.

5. Membuat jurnal penyesuaian atau kertas kerja.

6. Mendeskripsikan uang dan bank.

7. Mencatat transaksi keuangan ke dalam persamaan akuntansi.

8. Membuat jurnal penyesuaian kertas kerja berdasarkan data, transaksi, dan jurnal.

9. Membuat jurnal khusus, buku besar utama/buku besar pembantu berdasarkan data,

transaksi, & jurnal.

10. Mendeskripsikan valuta asing serta perhitungannya.

Temuan ini menunjukkan bahwa ada beberapa materi yang memang perlu

mendapatkan perhatian serius dalam rangka untuk meningkatkan penguasaan di kalangan

siswa di DIY. Materi tersebut adalah materi yang tingkat penguasaannya rendah dan di

bawah tingkat penguasaan secara nasional. Materi-materi yang menjadi prioritas utama

untuk ditemukan solusinya tersebut adalah:

1. Mengidentifikasi peran, jiwa, ciri-ciri/tahapan yang dilalui wirausaha yang berhasil

2. Mendeskripsikan valuta asing serta perhitungannya.

3. Membuat jurnal penyesuaian kertas kerja berdasarkan data, transaksi, dan jurnal.

4. Mendeskripsikan konsep PDB, PDB harga berlaku, PDB harga konstan, & pendapatan

nasional.
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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Tidak ada perbedaan yang signifikan hasil UN untuk mapel ekonomi dilihat dari

wilayah kabupaten/kota. Hasil pengujian dengan ANOVA ditemukan nilai F sebesar

1,144 dengan signifikansi lebih dari 0,05.

2. Rerata nilai UN ekonomi untuk siswa yang berasal dari sekolah negeri lebih baik

daripada siswa yang berasal dari sekolah swasta dengan nilai t hitung sebesar 9,92

dan p < 0,01.

3. Kemampuan yang belum dikuasai oleh peserta didik untuk matapelajaran ekonomi

meliputi: mengidentifikasi peran, jiwa, ciri-ciri/tahapan yang dilalui wirausaha yang

berhasil; mendeskripsikan valuta asing serta perhitungannya; membuat jurnal

penyesuaian kertas kerja berdasarkan data, transaksi, dan jurnal; dan

mendeskripsikan konsep PDB, PDB harga berlaku, PDB harga konstan, & pendapatan

nasional.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah perlu lebih serius dalam menjaga mutu pendidikan terutama

dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah swasta dengan mengambil

langkah kebijakan yang secara khusus dapat menyentuh langsung pengembangan

sekolah swasta agar tidak semakin tertinggal dengan sekolah negeri. Hal itu dapat

dilakukan dengan selalu meningkatkan kualitas SDM sekolah swasta, memberikan

fasilitas khusus dan kemudahan dalam memperoleh akses yang memadai dari

pemerintah.

2. Masih terdapatnya materi yang sulit untuk mata pelajaran ekonomi mengindikasikan

perlunya langkah yang nyata dalam mengembangkan pola pembelajaran di kelas

yang mampu memberdayakan siswa dalam mendapatkan pengetahuan dan

wawasan yang memadai terkait materi yang diajarkan. Oleh karena itu perlu lebih

digalakkan lagi forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam upaya

peningkatan kualitas guru ekonomi guna membentuk satu kegiatan bersama seperti

lesson study, penelitian tindakan kelas, penulisan bahan ajar, sharing diskusi proses
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pembelajaran, pelatihan-pelatihan, pendampingan, dan sebagainya agar secara

bersama-sama mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

3. Mengingat pentingnya forum MGMP sebagai wadah peningkatan kualitas guru

serumpun maka pemerintah perlu memberikan fasilitas dan kemudahan dalam

mendukung setiap kegiatan MGMP bahkan jika perlu pemerintah dapat memberikan

grant yang memadai bagi kegiatan MGMP.
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