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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat 

Rahmat dan Karunia-Nyalah, yang memperkenankan peneliti menyelesaikan laporan 

penelitian tentang Pemetaan Tes UASBN Sekolah Dasar Tahun 2011/2012 Kota 

Banjarmasin. 

Laporan penelitian ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang 

menunjukkan; 1) Kualitas soal-soal UASBN SD Tahun 2011/2012 buatan Tim Daerah 

untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA lebih banyak tidak 

memiliki daya pengukur kemampuan (ability) yang baik (OUTFIT); dan  2) 

Kemampuan seluruh tim pembuat soal masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam 

aspek Ability. Dalam aspek Parameter tes, yakni Tingkat Kesukaran, tim pembuat soal 

Matematika lebih baik dari Bahasa Indonesia dan IPA. Sementara kemampuan Daya 

Pembeda, tim pembuat soal Matematika lebih baik dibanding IPA dan Bahasa 

Indonesia. Untuk Validitas, semua tim pembuat soal Bahasa Indonesia, Matematika 

dan IPA dapat dikategorikan baik. 

Tentunya hasil penelitian ini masih belum sepenuhnya memuaskan berbagai 

pihak. Namun ini kemampuan maksimal yang dapat kami sumbangkan kepada 

pembangunan pendidikan, khusus untuk peningkatan mutu pendidikan di tingkat 

satuan sekolah dasar di Kota Banjarmasin. Semoga temuan dalam penelitian ini, dapat 

ditindaklanjuti secara nyata oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Segala 

kekurangan mohon dimaafkan,dan kepada Allah SWT kita serahkan sepenuhnya. 

                                   

                                   Banjarmasin,  Nopember 2012 

                                                                              Ketua, 

 

 

                                                                                                                                    

                                              Sarbaini 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan telah 

banyak dilakukan, antara lain melalui penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), 

yakni salah satunya melakukan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional 

(UASBN) untuk Sekolah Dasar (SD). UASBN pada dasarnya digunakan untuk 

memantau perkembangan dan pemetaan mutu pendidikan. Oleh karena itu 

UASBN merupakan instrumen evaluasi hasil pembelajaran.  UASBN adalah 

kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional 

pada jenjang pendidikan dasar, khususnya untuk Sekolah Dasar. UASBN 

bertujuan untuk mengukur kompetensi lulusan pada matapelajaran tertentu 

dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan hasilnya 

dapat digunakan selain untuk pemetaan mutu pendidikan, juga untuk 

pertimbangan melakukan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta 

sebagai komponen penentuan kelulusan siswa. Menurut Permediknas No. 45 

Tahun 2010 Pasal 6 ayat (2) nilai UN memiliki bobot 60% untuk penentuan 

kelulusan. 
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Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) terdapat penjelasan mengenai standar nasional pendidikan 

yang mencakup standar isi dan standar kompetensi lulusan. Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, pasal 22 ayat 1 menetapkan bahwa 

penilaian hasil pembelajaran mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan/atau 

afektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. 

Sekaitan dengan mutu pendidikan, pada dasarnya UN hanya berfungsi 

untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik, sementara itu  menurut pasal 

57 ayat 2 UU Sisdiknas, mutu pendidikan secara keseluruhan didasarkan pada 

evaluasi yang mencakup peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.  

Mengacu kepada isi Permendiknas No. 46 Tahun 2010, maka standar 

kompetensi lulusan dewasa ini penekanan substansi pada  seluruh 

matapelajaran lebih meningkat dibanding dari pada tuntutan standar 

kompetensi yang termaktub pada Permendiknas No. 75 Tahun 2009. Hal 

demikian sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) 

tentang “kualitas, relevansi dan daya saing” lulusan. Berdasarkan standar 

kompetensi lulusan ini diharapkan mutu lulusan pendidikan di Indonesia dapat 

setara dan bersaing dengan mutu lulusan pendidikan dari lembaga pendidikan 

di luar negeri. Pada gilirannya dapat bersaing di era global. 

Pelaksanaan UN yang kini telah berjalan selama 8 tahun dan akan 

memasuki tahun ke-sembilan pada tahun ajaran 2010/2011 nampaknya telah 

dapat memberikan informasi pemetaan mutu pendidikan di Indonesia, namun 
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demikan hasil-hasil informasi pemetaan dari ujian nasional menunjukkan 

bahwa mutu pendidikan Indonesia masih belum memuaskan. Amanat untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum pada UUD 1945 melalui 

pendidikan masih belum tercapai. 

Nampaknya prestasi siswa Indonesia di tingkat internasional masih 

tertinggal di bandingkan dengan negara-negara lain. Pada tanggal 2 Nopember 

2011, UNDP mengeluarkan Daftar Human Development Index (HDI) dan 

Indonesia berada pada posisi 124 dari 187 negara. HDI Bidang Pendidikan, 

Indonesia No.119 dari 187 Negara. Di Asia Pasifik, Indonesia No.12 dari 21 

Negara. Di bidang Kesehatan, Indonesia No.118 dari 187 Negara. Di Asia 

Pasifik, Indonesia No.11 dari 21 Negara, dan Income Percapita Indonesia, 

No.122 dari 187 Negara. Sedang di Asia Pasifik, Indonesia No.9 dari 21 

Negara. Ukuran penilaian HDI adalah bidang pendidikan, kesehatan, dan 

ekonomi melalui income per kapita. 

Berdasarkan ranking TIMSS (Trend International Mathematics Science 

Study) pada tahun 1999 Indonesia berada pada urutan ke-6 dari bawah, pada 

tahun 2003, menempati rangking ke 36, dan pada tahun 2007 diurutan 41 dari 

45 negara yang berpartisipasi dalam kompetisi matematika (diakses tanggal 28 

Mei 2011 dari http://yherlanti.wordpress.com/2009/01/17/prestasi-sains-

indonesia-di-timss/). Sedangkan untuk rangking PISA (Programme for 

International Student Assessment) menurut perbandingan perolehan skor tahun 

2000-2009, Indonesia menempati rangking paling bawah di antara 57 negara, 

http://yherlanti.wordpress.com/


4 

 

pada tahun 2000 memiliki skor 418, dan menurun menjadi 398 untuk tahun 

2009 (diakses tanggal 28 Mei 2011 dari 

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/ 9810111e.pdf.).  

Pada sisi yang lain berdasarkan hasil penelitian terhadap materi soal 

UAN 2004 untuk Bahasa Indonesia, penguasaan kompetensi pada hasil UN 

cenderung  didominasi pada kompetensi isi daripada kompetensi proses dan 

konteks, kendati materi soal UAN sudah dibuat sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku dan telah melalui uji mutu yang baik, tetapi ” masih menggunakan 

struktur soal berkelanjutan”. Sejalan dengan struktur soal tersebut, jenis soal 

tekstual juga mendominasi hampir keseluruhan soal UAN. Soal yang menguji 

kompetensi konten masih mendominasi soal UAN 2004 dibandingkan dengan 

soal-soal yang menguji kompetensi proses dan konteks. Selain itu, ternyata 

daya serap siswa SMP/MTS dan SMA/MA terhadap soal kompetensi konten 

lebih rendah dibandingkan dengan kompetensi proses dan konteks. Hal ini 

memberikan indikasi bahwa para siswa lebih cenderung dapat menguasai soal-

soal berkenaan dengan proses berpikir daripada soal-soal pengetahuan 

kebahasaan yang disajikan dalam konteks yang lebih beraneka ragam. (diakses 

tanggal 28 Mei 2011 dari http://ind.sps.upi.edu/?p=171). Sementara gambaran 

tentang pemetaan hasil UASBN SD sampai saat ini belum begitu banyak, kalau 

tidak dikatakan belum ada yang melakukan penelitian, khususnya di Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

 

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/%209810111e.pdf
http://ind.sps.upi.edu/?p=171
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Rendahnya mutu pendidikan bersumber dari berbagai faktor. 

Kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan tidak mudah untuk 

didapatkan oleh setiap orang. Ada beberapa kendala yang menyebabkan 

pelaksanaan pendidikan tidak dapat dinikmati oleh keluarga terutama untuk 

mereka yang tergolong kurang mampu secara sosial ekonomi. Kelancaran 

proses belajar para siswa dari keluarga kurang mampu dipengaruhi oleh 

berbagai hal, baik  faktor internal keluarga maupun faktor eksternal. Faktor 

internal keluarga antara lain  keterbatasan sumber daya ekonomi keluarga 

sehingga tidak mampu menyiapkan fasilitas untuk ruang belajar, penerangan 

yang cukup, kondisi rumah yang kotor, tersitanya waktu belajar dan bermain 

dari anak-anak mereka karena terpaksa ikut bekerja agar mampu menunjang 

pendapatan keluarga. Kondisi semacam ini berakumulasi menjadi persoalan 

yang berpengaruh pada konsep dan pola pikir keluarga dalam menyikapi arti 

pentingnya pendidikan bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Dilihat dari 

aspek eksternal, adanya keterbatasan keluarga untuk memenuhi kepentingan 

biaya sekolah dan kepentingan penunjang pendidikan lainnya sehingga 

menyebabkan banyak keluarga miskin terpaksa menghentikan pendidikan 

anaknya (Padmadewi, 2010: 1-2). 

Berdasarkan fakta di atas, kajian ini dilakukan guna mengetahui profil 

pencapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi untuk semua mata 

pelajaran atau bidang studi SD yang diujikan melalui UASBN di sekolah dari 

segi penguasaan kognitif, dan mengkaji lebih lanjut faktor-faktor penghambat 
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baik internal maupun eksternal apa saja yang menjadi potensi untuk 

pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) sebagai tolok ukur dalam 

mencapai tujuan pendidikan nasional. 

 

B. Rumusan Masalah  

Kurikulum nasional merupakan standar dan acuan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan nasional dan menentukan arah kebijakan pengembangan 

pendidikan. Pemerintah menggunakan Ujian Nasional, termasuk UASBN SD 

merupakan salah satu tolok ukur untuk mengidentifikasi ketercapaian standar 

pendidikan nasional. Namun sampai saat ini penelitian mengenai Ujian 

Nasional (UASBN) sebagai metode pengukuran ketercapaian standar nasional 

pendidikan belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini menjadi sangat 

penting dan signifikan. 

Kurikulum seharusnya mencakup tujuan, isi, metode dan proses 

evaluasi. Kurikulum nasional tergantung pada guru, metode, dan pemahaman 

serta interpretasi dari tujuan, panduan, buku teks dan lainnya (Howson.,et al, 

1981: 2). 

 

IEA melalui studinya dalam TIMSS menganggap bahwa kurikulum 

mempunyai makna yang luas. Perbedaan tingkatan dalam kurikulum dijelaskan 

dalam model IEA seperti ditunjukkan pada gambar 1.1. Model ini oleh IEA 

diberi nama intended, implemented and attained curriculum (Robitaille., et al, 

1993).  



7 

 

 

Gambar 1.1 Ruang lingkup kurikulum menurut IEA 

 

Gambar di atas secara tersirat menunjukkan bahwa kurikulum 

matapelajaran bertujuan untuk pembelajaran siswa dan pengaturan sistem 

pendidikan yang baik untuk memfasilitasi pembelajaran. Sistem pendidikan 

IEA juga memfasilitasi pembelajaran di kelas, pengajar, metode pembelajaran 

dan pencapaian oleh siswa tentang matematika. (TIMSS, 2006). 

The intended curriculum (Kurikulum Kebijakan Nasional) berada pada 

tingkat pendidikan nasional. Intended curriculum secara harfiah dapat 

diterjemahkan sebagai kurikulum nasional dianggap sebagai kebijakan nasional 

dan resmi yang merefleksikan visi pemerintah, rencana pembelajaran, dan 

sanksi untuk tujuan pendidikan (Robitaille et al., 1993; Schmidt et al.,). 

Intended curriculum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia adalah 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). KTSP adalah kurikulum yang 

dikembangkan dari kurikulum berbasis kompetensi. 
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The implemented curriculum (Kurikulum Tingkat Pelaksanaan) berada 

pada level sekolah. Implemented curriculum adalah kurikulum yang digunakan 

dalam buku teks atau kurikulum yang berasal dari strategi pengajaran yang 

dilakukan oleh guru (Scmidt et al., 1997).  

The attained curriculum (Kurikulum Tingkat Pencapaian) adalah 

kurikulum yang berada pada tingkatan siswa dan mengukur pencapaian oleh 

siswa. Pemerintah Indonesia menerapkan UN sebagai instrumen pengukur 

pencapaian pendidikan. Dengan kata lain, attained curriculum yang diterapkan 

di Indonesia diwakili oleh UN. 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menetapkan 8 standar 

nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, 

proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari delapan standar 

nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi 

Lulusan(SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam 

mengembangkan kurikulum. 

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap (afektif), pengetahuan (kognitif) dan keterampilan 

(psikomotorik). UN merupakan instrumen pengukur standar kompetensi 

lulusan dari segi aspek kognitif. Berdasarkan metode SEC, UN seharusnya 

dapat memenuhi seluruh tingkatan dalam aspek kognitif. 
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Atas dasar penjelasan di atas, ada dua hal utama yang menjadi masalah 

dalam penelitian ini. Pertama, attained curriculum, dalam hal ini diwakili oleh 

UN, apakah memiliki keterkaitan dengan intended curriculum (KTSP). Karena 

idealnya attained curriculum merupakan instrumen pengukur pencapaian 

intended curriculum. Kedua, UN sebagai instrumen evaluasi kurikulum dapat 

mengukur aspek kognitif dari kurikulum nasional dalam hal ini KTSP, dan 

apakah SKL dapat menjadi tolok ukur dalam pencapaian tujuan pendidikan 

nasional. 

Hal demikian sejalan dengan pendapat Cronbach (dalam Stenhouse, 

1978: yang membedakan tiga tipe keputusan untuk menggunakan evaluasi 

kurikulum: 

1. Peningkatan mata pelajaran; memutuskan apakah materi dan metode 

pembelajaran memuaskan dan dimana perubahan dibutuhkan. 

2. Keputusan-keputusan tentang individu; mengidentifikasi kebutuhan-

kebutuhan dari peserta didik untuk kepentingan perencanaan 

pembelajarannya, mempertimbangkan kebaikan peserta didik untuk tujuan 

penyeleksian dan pengelompokkan, memperkenalkan peserta didik dengan 

kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. 

3. Regulasi administrasi, menilai bagaimana sistem sekolah yang baik, 

bagaimana individu para guru yang baik, dan sebagainya. 
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Cronbach mengemukakan bahwa terbaik dari ketiga aspek itu, 

walaupun tidak eksklusif adalah peningkatan mata pelajaran. Sementara aspek 

kedua dari evaluasi kurikulum erat hubungannya dengan tradisi dari 

pengukuran mental peserta didik. 

Evaluasi kurikulum, khususnya penerapan kurikulum yang terkait 

dengan materi, metode dan peserta didik esensinya berakar dari kebutuhan 

untuk akuntabilitas dan inkuri sosial (Cipoletti, 2011). Dalam konteks teori 

evaluasi, akuntabilitas mencakup pengukuran dari tujuan-tujuan, proses-proses 

dan keluaran-keluaran. Selanjutnya meningkatkan kapabilitas-kapabilitas 

evaluasi secara sistematis, inkuiri sosial menambah dimensi yang wawasan 

mendalam untuk teori evaluasi. Inkuiri sosial merupakan seperangkat metode-

metode studi yang beragam yang mengakui tindakan-tindakan manusia sebagai 

atribut tidak hanya sebagai elemen natural dan psikologis, tetapi juga 

komponen-komponen sosial yang beragam. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah profil pencapaian kompetensi berdasarkan sebaran soal-soal 

Ujian Akhir Nasional SD dalam tahun ajaran 2011/2012? 

b. Bagaimakah kualitas item soal  UASBN tahun 2011/2012 yang disusun oleh 

Tim Daerah Kalsel ? 

c. Apa sajakah faktor penghambat dari sumber baik internal maupun eksternal 

diri siswa dan keluarga ? 
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d. Bagaimanakah formulasi alternatif kebijakan upaya peningkatan mutu 

pencapaian kompetensi dasar khususnya dan mutu pendidikan SD  

umumnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara khusus penelitian ini melakukan pengkajian tentang hal–hal 

sebagai berikut : 

 Mengkaji profil pencapaian kompetensi berdasarkan sebaran soal UASBN 

SD dalam tahun ajaran 2011/2012. 

 Menelaah kualitas item soal  UASBN tahun 2011/2012 yang disusun oleh 

Tim Daerah Kalsel. 

 Mengidentifikasi dan menghimpun informasi kendala dan faktor 

penghambat dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal diri siswa 

dan keluarga dalam rangka mencari alternatif untuk pemecahan masalah 

guna formulasi kebijakan tentang upaya peningkatan mutu pendidikan 

secara komprehensif dan berdaya guna. 

 Mengembangkan dan menemukan formulasi alternatif kebijakan upaya 

peningkatan mutu pencapaian kompetensi dasar khususnya dan mutu 

pendidikan SD umumnya? 

Secara umum hasil kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banjarmasin. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pelaksanaan penelitian ini 

adalah: 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini akan memberikan masukan bagi pengembangan 

aspek teoritis untuk pengembangan kurikulum dan evaluasi terutama 

dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pembelajaran 

b. Hasil penelitian secara khusus berguna bagi pengembangan evaluasi 

aplikasi kurikulum di tingkat persekolahan 

2. Secara praktis 

1. Diperoleh data tentang tingkat penguasaan kompetensi peserta untuk 

mata pelajaran yang menjadi sasaran UASBN SD sehingga melahirkan 

pemetaan kompetensi yang dikuasai pesert didik SD yang dapat 

digunakan oleh pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk meningkatkan 

mutu pencapaian kompetensi.  

2. Diperolehnya himpunan informasi tentang faktor-faktor penyebab 

mengapa siswa belum sepenuhnya menguasai kompetensi mata pelajaran 

yang diujikan di  Kota Banjarmasin, terutama yang menyangkut: sistem 

manajemen, guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta budaya 

masyarakat, sehingga memberikan informasi tentang kondisi 

sesungguhnya yang dihadapi siswa dalam usaha untuk menguasai 

sepenuhnya kompetensi mata pelajaran. 
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3. Dirumuskannya kebijakan alternatif pemecahan masalah untuk 

peningkatan mutu pendidikan pencapaian kompetensi mata pelajaran 

khususnya dan mutu pendidikan SDN umumnya di Kota Banjarmasin 

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai masukan faktual 

kepada pihak-pihak pemangku kebijakan pendidikan, khususnya yang 

terkait dengan peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian kompetensi 

mata pelajaran oleh peserta didik SD. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Mutu Pendidikan 

Mutu pendidikan di berbagai daerah di Indonesia tidak dapat disama-ratakan. 

Keberhasilan atau kegagalan pendidikan pada suatu daerah sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik daerah yang bersangkutan. Berbagai faktor yang mempengaruhi  mutu 

pendidikan seperti sistem manajemen, guru, sarana dan prasarana, budaya masyarakat 

sangat bergantung dengan karakteristik daerah. Oleh karena itu perlu ditinjau 

bagaimana karakteristik daerah sasaran. 

Pengertian mutu menurut Umaedi (diambil tanggal 26 Desember 2007 dari 

http://www.ssep.net/director.html) dinyatakan bahwa: “Dalam rangka umum mutu 

mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik 

berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible”.  

Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, mengacu pada proses pendidikan 

dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai 

input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi 

sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana 

dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, 

dukungan kelas berfungsi mensinergikan semua komponen input dalam interaksi 

(proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas 

maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam 

http://www.ssep.net/director.html
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lingkup subtansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang 

mendukung proses pembelajaran.  

Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai 

oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 

tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan 

(student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan 

umum, UAN atau UAS). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu 

cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya : komputer, 

beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak 

dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, 

kebersihan, kekeluargaan dan sebagainya. 

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan 

tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (ouput) 

harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai 

untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu 

mengacu pada mutu-hasil (output) yang ingin dicapai. Dengan demikian tanggung 

jawab sekolah dalam upaya peningkatan mutu berbasis sekolah (school based quality 

improvement) bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada 

hasil yang dicapai .  

Untuk mengetahui hasil/prestasi yang dicapai oleh sekolah ' terutama yang 

menyangkut aspek kemampuan akademik atau "kognitif" dapat dilakukan dengan 

menggunakan titik acuan standar (benchmarking), misalnya : nilai UAN, UAS). 
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Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada 

patokannya (benchmarking) maupun yang lain (kegiatan ekstra-kurikuler) dilakukan 

oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki 

target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya.  

Konsep mutu adalah suatu atribut yang diberikan oleh manusia. 

Pertimbangannya akan lebih reliabel, jika sebelumnya telah dibuat satu kriteria tentang 

apa yang disebut kualitas rendah atau tinggi. Pengukuran terhadap mutu pendidikan, 

sekolah dan  guru sering terjadi kontroversial, sebab gagal untuk menunjukkan secara 

khusus, tidak hanya kriteria untuk kualitas, tetapi juga apa yang akan diukur. 

Terhadap konsep mutu pendidikan, paling tidak ada dua pendekatan yang 

berupaya merumuskannya ( McGin dan Borden, 1995), pertama, pendekatan yang 

memusatkan pada upaya mengidentifikasikan sistem pendidikan, atau sekolah yang 

dikategorikan orang sebagai bermutu tinggi, apa pun arti istilahnya. Kemudian 

karakteristik-karakteristik sistem pendidikan atau sekolah secara teliti diuraikan, 

misalnya dikarakteristikan sebagai sekolah yang ”efektif”. Kedua, pendekatan yang 

mengembangkan konsensus tentang persyaratan minimal yang bisa dipenuhi oleh 

setiap sistem pendidikan atau sekolah. Menurut Horn (1992, dalam McGin dan 

Borden, 1995) pendekatan-pendekatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan 

daftar tingkatan mutu dasar yang meliputi indikator input, proses dan output terhadap 

sekolah-sekolah yang dibandingkan. 

Sekaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah, maka para peneliti 

pengambil kebijakan yang banyak terlibat dalam reformasi sekolah, mengajukan 
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pertanyaan baru tentang pentingnya berbagai usaha terhadap hubungan antara faktor-

faktor pendidikan dengan hasil-hasil belajar, seperti jumlah kelas (Glass et.all,1982; 

Mosteller, 1985), kualifikasi guru (Ferguson,1991), luas sekolah (Haller,1993), 

kualitas guru (National Comissions on Teaching and America’s Future, 1996; National 

Education Goals Panel, 1998), kompetensi guru mengajar dan kebijakan terhadap 

standar pengangkatan calon guru (Hammond, 2000). 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Wenglinsky (2002), bahwa banyak 

pembaharu pendidikan terutama yang berhubungan dengan gerakan penetapan standar, 

mereka menetapkan bahwa kunci untuk meningkatkan prestasi siswa terletak pada 

peningkatan kualitas sekolah. Selanjutnya menurut Wenglinsky, jika standar akademik 

sudah ditetapkan, kurikulum dan penilaian ditujukan pada pencapaian standar 

akademik, para guru memiliki keterampilan mengajar pada tingkat standar yang 

ditetapkan, maka prestasi belajar akan meningkat. Akhirnya Wenglinsky 

mengemukakan terdapat 5 variabel yang secara positif berhubungan dengan prestasi 

siswa, yaitu, kompetensi mata pelajaran, pengembangan profesi dalam keterampilan 

berpikir tingkat tinggi, pengembangan profesi yang beragam, lebih memporsikan 

praktek/keterampilan dalam mengajar, dan keterampilan-keterampilan berpikir tingkat 

tinggi. 

Salah satu hal yang juga dapat dianggap berpengaruh terhadap karakteristik 

sekolah dan guru adalah letak geografis sekolah yang mempunyai implikasi terhadap 

upaya-upaya reformasi sekolah. Bruno (2002) mengemukakan bahwa upaya-upaya 

reformasi sekolah yang bertujuan untuk mendorong terjadinya kesamaan dan 



18 

 

keberhasilan pada masyarakat kota maupun desa, amat tergantung pada kualitas 

personal guru yang mengajar dalam melaksanakan program pembelajaran. Menurut 

Bruno, terdapat hubungan yang kuat antara kualitas geografi dari lingkungan lokasi 

sekolah, tingkat ketidakhadiran guru, tingkat ketergantungan pada guru pengganti 

untuk melaksanakan program pembelajaran. Bahkan Corocoran, Walker dan White 

(1998) mengemukakan bahwa secara esensial, konteks geografi atau lingkungan dari 

berbagai kondisi kerja sekolah. Ketidakhadiran guru membawa dua konsekuensi, 

yakni, melemahkan sumber-sumber sekolah dan memperberat faktor resiko yang 

dihadapi siswa, khususnya terhadap siswa yang miskin, khususnya, baik pada moral 

mereka sebagai peserta didik, maupun  kesadaran mereka terhadap keberhasilan 

belajar  di kelas. Olsen (1971) mengemukakan bahwa ketidakhadiran guru membawa 

implikasi terhadap reformasi sekolah dan kualitas dari program pembelajaran pada 

lingkungan sekolah dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan di 

tingkat sekolah. 

Mutu pendidikan dapat pula dilihat dari Standar Kelulusan (SKL), sedangkan 

SKL diperoleh dari penguasaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk 

setiap bidang studi untuk tiap tingkatan kelas. 

 

B.  Faktor-faktor Penentu Mutu Pendidikan 

Usaha perubahan dan perbaikan pendidikan di Indonesia dari waktu-ke-waktu 

terus dilakukan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Peningkatan mutu pendidikan 

dapat dilihat sekurang-kurangnya dari 5 (lima) segi, yaitu masukan, program (dalam 
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arti fasilitas dan personil), proses implementasi, keluaran dan dampak. Dapat pula 

ditinjau secara regresif, bermula dari output sebagai hasil belajar, kemudian dicari 

keterangan mengenai input dan prosesnya. 

Hasil Ujian Nasional merupakan resultan dari rangkaian berbagai faktor proses 

belajar-mengajar. Faktor-faktor itu dapat dikelompokan menjadi faktor luar dan faktor 

dalam. Tergolong faktor luar ialah faktor yang sumbernya dari luar diri siswa, seperti 

lingkungan belajar, baik alami maupun sosial, faktor instrumental sebagai perangkat 

sistem instruksional yang mencakup kurikulum, program, sarana dan fasilitas serta 

guru. Tergolong faktor dalam ialah faktor yang sumbernya dari dalam diri siswa 

seperti fisiologis baik kondisi fisiologis umum maupun kondisi panca indera, serta 

faktor psikologis yang mencakup minat, kecerdasan, bakat, motivasi maupun 

kemampuan kognitif siswa. Faktor-faktor tersebut dapat diamati dengan jelas pada 

diagram Gambar 1 berikut: 
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Gambar 2. 1.  

Ikhtisar Faktor-faktor yang  Mempengaruhi Proses Belajar-Mengajar 

(Sumadi S, 1995 ) 

 

C. Model Peningkatan Mutu Pendidikan 

 

Model peningkatan mutu pendidikan banyak dikemukakan oleh beberapa ahli, 

di antaranya adalah pemecahan masalah peningkatan mutu berdasarkan analisis 

kebutuhan instruksional atau kebutuhan pengajaran (Atwi Suparman, 2001: 60). 

Langkah-langkah yang sistematis dalam menentukan kebutuhan instruksional 

atau pengajaran dapat ditempuh melalui tahapan: (1) menentukan kesenjangan 

penampilan siswa yang disebabkan oleh kekurangan kesempatan mendapatkan 

pendidikan pelatihan pada masa yang lalu, (2) mengidentifikasi bentuk kegiatan 

instruksional yang paling tepat, (3) menentukan populasi sasaran yang dapat mengikuti 
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kegiatan instruksional tersebut. Secara visual Atwi Suparman (2001: 68) menunjukkan 

langkah-langkah itu dalam diagram Gambar 3 berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Proses Identifikasi Kebutuhan Instruksional 

(adaptasi dari Atwi Suparman, 2001: 68) 

Penyebab 
kesenjangan 

pengetahuan,keter
ampilan,sikap 

tertentu 

3 

5 

4 

8 

Proses 

pengemban

gan 

instruksiona

l 

selanjutnya 

Bukan tugas 

Pengembang 

Instrukstional 

Rumuskan Tujuan 

Instruksional Umum 

Abaikan 

Hasil 

Yang 

Diharapkan 

 

Signifikan  

besar 

penting 

Hasil 

Sekarang 

Beri Umpan 

Balik 

Beri Kesempatan 

Melakukan/Prakti

k dengan 

Supervisi 

2 

6 

Pernah 

mempela-

jarinya 

Serin

g  



22 

 

Sejalan dengan kriteria Depdiknas tentang mutu pendidikan, dalam hal ini 

mutu sekolah, maka menurut J. Lipsitz (1983) dalam bukunya "Successful Schools for 

Young Adolescent" mengemukakan, sekolah dikatakan baik apabila memiliki kriteria 

kebaikan (goodness) yang banyak:  

1. Aspek murid; kualitas lulusan diakui institusi lain yang dengan indikasi: skor 

tes murid di atas rata-rata kelompok murid lain yang sejenjang; guru dan 

muridnya sama-sama bekerja keras untuk sukses; para murid puas dengan 

sekolahnya; para murid yang dirujuk untuk layanan kesehatan mental rendah 

bahkan dibanding dengan sekolah lain; para murid memenangkan lomba-

lomba olahraga dan kegiatan ekstra lainnya; banyak murid yang menstudi 

bahasa asing, seni dan fisik.  

2. Aspek guru: para guru merencanakan pelajaran secara memadai: anggota guru 

cukup memadai bagi murid; anggota guru bekerjasama, membagi ide, dan 

saling membantu di antara mereka; pergantian guru rendah; konflik guru 

rendah.  

3. Aktivitas kelembagaan: sekolah mempunyai program perayaan hari besar 

nasional dan keagamaan; program ekstrakurikuler yang menarik bagi murid; 

moral lembaga tinggi.  

4. Orangtua menerima hasil studi anaknya secara baik; para orangtua mempunyai 

pilihan untuk mengirimkan anaknya pada sekolah favorit dibanding sekolah 

lain. 
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Untuk mengetahui realitas mutu pendidikan, maka salah satu cara adalah 

dengan melalui evaluasi. Karena sejarah dari teori evalusi secara mendalam berakar 

pada kebutuhan untuk akuntabilitas dan inkuri sosial (Cipoletti,2011). Dalam konteks 

teori evaluasi, maka akuntabilitas mencakup pengukuran tujuan-tujuan, proses-proses, 

dan keluaran-keluaran. Sementara inkuiri sosial, menambahkan dimensi wawasan bagi 

teori sosial, yakni mengakui tindakan-tindakan manusia yang bercirikan alami, 

psikologis dan seperangkat variasi dari komponen sosial. 

Evaluasi kurikulum, yang diwujudkan oleh UASN baik terhadap mutu 

pendidikan baik dari aspek input, proses dan output, tidak bisa dipisahkan dengan 

beragam teori evaluasi. Cipoletti (2011) mengemukakan jenis-jenis teori evaluasi : 

a. Teori yang berorientasi pada tujuan-tujuan 

Teori ini adalah untuk menjawab, “Apakah program-program telah 

menentukan tujuan-tujuan?”. Ralph Tyler adalah figur instrumental dari teori 

evaluasi ini. Ditujukan untuk sistem sekolah di awal abad ke20 yang 

kekurangan tujuan-tujuan pendidikan. Tyler mengusulkan penggunaan evaluasi 

yang berorientasi pada tujuan-tujuan. Melalui proses itu program-program 

ditentukan dan diklasifi tujuan-tujuannya, seterusnya sasaran-sasaran 

ditetapkan dengan istilah-istilah perilaku, Kedua, evaluasi yang berorientasi 

tujuan-tujuan menghendaki ditemukannya lingkungan-lingkungan dimana 

tujuan-tujuan dapat diperlihatkan sesuai dengan metode-metode dan teknik-

teknik pengukuran. Setelah mengumpulkan data, data-data program di 

interpretasi yang hasilnya dikaitkan dengan istilah-istilah tujuan-tujuan secara 
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behavioral.  

b. Teori yang membentuk evaluasi pada teori 

Teori ini berkembang dengan penekanan tempatnya pada kaitan evaluasi 

dengan keluaran-keluaran yang telah divalidasi. Evaluasi yang diarahkan 

kepada teori pada masa kini merupakan satu dari tipe-tipe yang dipraktiskan 

secara lebih umum dari teori-teori evaluasi. Teori ini pertama kali dilakukan 

oleh Peter Rossi. Rossi adalah satu dari pertama yang menitikberatkan impor 

dari model-model komprehensif dalam pengukuran program-program sosial 

melalui program-program berbasis evaluasi dan metode yang biasa 

dilaksanakan sesuai dengan tahapan program. 

c. Teori mengevaluasi teori Bloom secara keseluruhan 

Dibangun atas dasar yang diberikan oleh Rossi, Huey-Tsyh Chen 

menambahkan pengakuan yang signifikan dari konstribusinya terhadap makna 

teori yang mengarah kepada teori. Chen memadukan teori ilmu sosial ke dalam 

evaluasi mengarah ke teori sebagai cara untuk mengidentifikasi area-area 

konflik potensial. Program teori (tujuan) dari evaluasi mengarah ke teori 

dibentuk oleh asumsi-asumsi secara implisit dan eksplisit para stakeholder 

terhadap tindakan-tindakan apakah yang dikehendaki untuk memecahkan 

problem tertentu dan mengapa problem akan direspon dengan tindakan (Chen, 

2005).  Strategi evaluasi ini melibatkan dialog antara stakeholder dengan 

praktisi sebagai cara lebih lanjut menentukan sumber-sumber dan konteks 

sosial yang diperlukan untuk keberhasilan program. Satu aspek yang 



25 

 

membedakan teori ini dari model-model terdahulu adalah fokus teori ini 

terhadap pemahaman mengapa intervensi merubah keluaran-keluaran dan 

bagaimana membuat urutan dari variabel-variabel lingkungan dan prosedur-

prosedur program mempengaruhi implementasi dan mudah untuk transisi 

proses-proses baru. Memadukan evaluasi dan metode dalam teori evaluasi ini 

adalah dimaksudkan untuk membentuk desain yang memelihara validitas 

internal dan eksternal data. Berbeda dengan teori-teori evaluasi tradisional, 

teori ini fokus pada peningkatan pemahaman sekitar keberhasilan dan 

kegagalan dari suatu organisasi. Lebih dari itu teori ini menganalisis faktor-

faktor penyebab yang menghasilan perubahan dalam program-program sosial. 

d. Teori mengarah kepada Kerangka kerja dan Pemikiran Final 

Teori ini mewakili kombinasi prosedur-prosedur dan pengukuran-pengukuran 

dari program-program yang secara luas berusaha untuk kepandaian yang 

beragam dalam prosedur dan pendekatan evaluasi. Teori ini secara signifikan 

berkontribusi terhadap evaluasi kemajuan dari program sosial. 

 Menurut  Mark (2005) meskipun teori evaluasi memenuhi beberapa tujuan, 

barangkali fungsinya yang lebih penting adalah sebagai pemandu untuk praktek. Teori 

evaluasi lebih dari membantu kita membuat keputusan-keputusan yang baik tentang 

bentuk metode apakah yang digunakan, dalam situasi apakah, dan ke arah bentuk apa 

dari pengaruh evaluasi. 

Pertama, teori-teori evaluasi adalah cara mengonsolidasi pelajaran-pelajaran 

yang telah diajar, menyusun pengalaman yang menjadi prioritas. Kerja Carol Weiss 
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(2004) dapat membantu para evaluator mengembangkan lebih canggih dan 

pemahaman yang berbeda terhadap cara organisasi-organisasi membuat keputusan-

keputusan dan mungkin dipengaruhi oleh temuan-temuan evaluasi. Teori-teori 

memungkinkan kita untuk belajar dari pengalaman orang-orang lain. George Madaus, 

Michael Scriven, dan Daniel Stufflebeam (1983) mengemukakan fungsi itu dari teori 

evaluasi dalam pemikiran ketika mereka menyatakan bahwa para evaluator yang tidak 

dapat mengetahui tentang teori adalah “dihukum untuk mengulangi kesalahan masa 

lalu dan, sama-sama melemahkan, akan gagal untuk melanjutkan dan membangun 

keberhasilan masa lalu” 

Kedua, membandingkan teori-teori evaluasi adalah cara yang amat bermanfaat 

untuk mengidentifikasi dan memahami secara lebih baik area-area kunci dari debat di 

lapangan. Studi komparatif dari teori-teori evaluasi  membantu juga mengkristalisasi 

apakah isu-isu berubah-rubah untuk praktik, Ketika membaca pertukaran antaran 

Michael Paton dan Carol Weiss (1988) sebagai contoh, kita belajar tentang perspektif-

perspektif yang amat berbeda evaluasi apa yang dapat digunakan atau  sebaiknya 

melihatnya sama. 

Ketiga, teori evaluasi adalah suatu teori yang akan menjadi bagian penting dari 

identitas sebagai evaluator, baik secara individu maupun kolektif. Jika kita berpikir 

dari istilah-istilah kita sendiri dari keterampilan-keterampilan secara metodologis, 

apakah perbedaan-perbedaan kita dari banyak orang yang lain sama (atau bahkan 

lebih) keahlian secara metodologis. 

Pemetaan hasil UASN Sekolah Dasar adalah bagian dari penerapan teori 
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kurikulum, khususnya evaluasi aplikasi kurikulum mata pelajar di sekolah yang 

berhubungan dengan keluaran-keluaran. Dari pemetaan ini dapat dieksplorasi 

kesesuaian dengan tujuan-tujuan, terutama Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

yang mampu dan belum dicapai peserta didik, serta konteks sosial yang melatar 

belakanginya. 

D.  Kisi-Kisi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012 

Naskah ujian akhir nasional tahun pelajaran 2011/2012 disusun berdasarkan 

pada kisi ujian nasional tahun pelajaran 2011/2012. Kisi-kisi Ujian Nasional Sekolah 

Dasar tahun 2011/2012 terdiri dari kisi-kisi ujian nasional untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang terdiri dari komponen 

kompetensi dan indikator. 

1. Bahasa Indonesia 

5.  Kompetensi 1. Membaca, yaitu : 

 Membaca berbagai teks nonsastra berupa teks sederhana, laporan, 

pengumuman,  petunjuk pemakaian, ringkasan, makna kata, dan rubrik khusus, 

serta berbagai karya sastra  berupa puisi, dongeng, cerita anak, dan drama anak 

6. Indikator 

a. Disajikan teks bacaan 3 – 4 paragraf, siswa dapat:  

menjawab pertanyaan dengan kata tanya (apa, siapa, bagaimana, atau 

mengapa)  

membuat kalimat tanya sesuai dengan isi salah satu paragraf 

menentukan ide pokok salah satu paragraf  
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menentukan kalimat yang sesuai dengan salah satu paragraf.  

b. Disajikan gambar kemasan obat yang terdapat  petunjuk pemakaiannya,  

siswa dapat menjelaskan penggunaan obat sesuai dengan tingkatan umur.  

c. Disajikan petunjuk penggunaan sebuah produk yang  diacak, siswa dapat 

mengurutkan dengan susunan yang tepat. 

d. Disajikan rubrik khusus surat pembaca, siswa dapat  menentukan kalimat 

saran dengan tepat. 

e. Disajikan cuplikan pengumuman, siswa dapat menentukan isinya. 

f. Disajikan teks drama, siswa dapat:  

menentukan tokoh utama  

menentukan latar   

menentukan amanatnya. 

g. Disajikan paragraf yang terdiri atas 4 kalimat, siswa dapat menentukan 

kalimat utamanya. 

h. Disajikan teks percakapan, siswa dapat menyimpulkan isinya. 

i. Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat:  

 menentukan makna yang terkait di dalamnya  

 mengartikan salah satu kata sulit dalam kalimat.  

 Menentukan antonim salah satu kata yang terdapat di dalam paragraf. 

j. Siswa dapat menentukan peribahasa sesuai ilustrasi yang disajikan. 

k. Siswa dapat menentukan ungkapan sesuai ilustrasi yang disajikan. 

l. Disajikan pantun, siswa dapat menentukan pesan yang terkandung di 
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dalamnya.  

m. Disajikan dua teks, siswa dapat menentukan persamaannya 

n. Disajikan jadwal perjalanan beberapa nama kereta api  berbagai jurusan, 

siswa dapat:  

membuat pernyataan sesuai isi jadwal  

menentukan kereta tertentu yang berangkat/datang lebih cepat/lambat 

sesuai isi jadwal 

o. Disajikan puisi, siswa dapat menentukan isi/ maksud  yang terkandung di 

dalamnya.  

p. Disajikan cuplikan cerita anak, siswa dapat  menyimpulkan isinya. 

q. Disajikan cuplikan laporan, siswa dapat:  

menentukan isinya  

memperbaiki kalimat yang salah strukturnya. 

r. Disajikan percakapan dua atau tiga orang, siswa dapat  menentukan 

topiknya. 

s. Disajikan teks satu paragraf, siswa dapat:  

menentukan ringkasannya  

menentukan temanya  

menentukan pesan yang terkandung di dalamnya 

t. Disajikan teks puisi pendek, siswa dapat:  

menentukan parafrase yang tepat  

menentukan makna kata pada puisi yang disajikan 
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7. Kompetensi 2. Menulis,  yakni : 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan 

sederhana, petunjuk pemakaian, surat, pengumuman, dialog, formulir, teks 

pidato, laporan, dan ringkasan dengan menggunakan ejaan dan pilihan kata 

yang tepat; menulis berbagai karya sastra untuk anak berbentuk cerita, puisi, 

parafrase, dan pantun 

8. Indikator 

a. Disajikan petunjuk cara membuat sesuatu yang diacak, siswa dapat 

mengurutkan sehingga menjadi sebuah  petunjuk yang runtut. 

b. Disajikan empat kalimat yang disusun secara acak, siswa dapat mengurutkan 

sehingga menjadi paragraf yang padu.  

Disajikan dua kalimat tunggal, siswa dapat menggabungkan dengan kata 

hubung yang tepat.  

Disajikan kalimat rumpang, siswa dpat melengkapi dengan kata gabung 

yang tepat 

c. Disajikan surat undangan suatu kegiatan yang belum lengkap, siswa dapat 

melengkapi dengan kalimat efektif yang tepat . 

d. Siswa dapat menentukan tanda baca pada kalimat surat yang disajikan. 

e. Disajikan cuplikan pengumuman yang belum lengkap, siswa dapat 

melengkapi dengan kalimat yang di dalamnya terdapat kata depan yang tepat 
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f. Disajikan dialog antara dua atau tiga orang yang belum lengkap, siswa dapat 

melengkapi dengan kalimat yang tepat. 

g. Disajikan formulir dan data isian, siswa dapat melengkapi formulir sesuai 

dengan data yang disajikan 

h. Disajikan teks pidato yang belum lengkap, siswa dapat:  

melengkapi dengan kalimat yang tepat  

memperbaiki kalimat yang ejaannya salah. 

i. Disajikan surat resmi yang di dalamnya terdapat kata yang tidak tepat, siswa 

dapat memperbaikinya dengan kata yang sesuai orang yang dituju. 

j. Disajikan cuplikan laporan, siswa dapat membetulkan ejaan yang salah. 

k. Disajikan data, siswa dapat menentukan kalimat laporan sesuai data.  

l. Disajikan sebuah pantun yang belum lengkap di bagian isi, siswa dapat 

melengkapi dengan kalimat yang tepat. 

m. Disajikan gambar kegiatan, siswa dapat menyusun sebuah paragraf yang 

sesuai dengan maksud gambar 

n. Disajikan paragraf rumpang, siswa dapat melengkapi dengan kalimat yang 

tepat. 

 

 2.   Matematika 

 Kompetensi 1 

Memahami konsep dan operasi hitung bilangan serta dapat menggunakannya 

dalam kehidupan  sehari-hari 
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 Indikator 

a. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah.  

b. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung 

campuran bilangan cacah.  

c. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran  bilangan bulat. 

d. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan 

dan pengurangan pecahan. 

e. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian  dan pembagian 

berbagai bentuk pecahan. 

f. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan 

skala atau perbandingan lainnya. 

g. Siswa dapat menentukan urutan berbagai bentuk pecahan dari besar ke kecil 

atau sebaliknya 

h. Disajikan dua buah bilangan, siswa dapat menentukan KPK atau FPB dalam 

bentuk faktorisasinya.  

i. Disajikan tiga buah bilangan dua angka, siswa dapat menentukan FPB atau 

KPK-nya. 

j. Disajikan tiga buah bilangan dua angka, siswa dapat menentukan FPB atau 

KPK-nya 

k. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK.  

l. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan FPB.  
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m. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan atau pengurangan 

bilangan pangkat dua.  

n. Siswa dapat menentukan hasil penarikan akar pangkat tiga dari suatu 

bilangan pangkat tiga.  

o. Siswa dapat penyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penarikan akar 

pangkat tiga.  

1. Kompetensi 2 

Memahami konsep ukuran dan pengukuran berat, panjang, luas dan volume 

waktu serta penggunaannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari  

2.  Indikator 

a. Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan ukuran waktu 

dengan satuan yang berbeda atau ukuran panjang satuan panjang yang 

berbeda yang disajikan dalam soal cerita sederhana. 

b. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan satuan 

debit atau satuan volume. 

c. Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 

ukuran berat atau satuan luas.  

d. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang  berkaitan dengan 

jarak, kecepatan, dan waktu. 

3.  Kompetensi 3 

Memahami konsep, sifat dan unsur-unsur bangun geometri dapat menghitung 

besar-besaran yang terkait dengan bangun geometri (2D/3D) memahami 
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konsep transformasi bangun datar, serta dapat menggunakannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.  Indikator 

a. Siswa dapat menentukan bentuk bangun datar dari beberapa sifat-sifat 

bangun yang disajikan atau sebaliknya.  

b. Siswa dapat menentukan hasil pencerminan dari gambar suatu bangun datar 

yang disajikan. 

c. Siswa dapat menentukan unsur-unsur yang ada pada bangun ruang yang 

disajikan (titik sudut, sisi, atau rusuk).  

d. Siswa dapat menentukan satu pasang bangun yang sama dan sebangun dari 

beberapa gambar yang disajikan. 

e. Siswa dapat menentukan jaring-jaring suatu bangun ruang.  

f. Disajikan gambar bangun datar dengan ukuran yang ditentukan siswa dapat 

menghitung luasnya. 

g. Siswa dapat menentukan luas gabungan atau irisan dari dua bangun datar 

sederhana. 

h. Siswa dapat menentukan luas bagian lingkaran (misal setengah lingkaran).  

i. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan volum kubus 

atau balok.  

j. Siswa dapat menentukan volume prisma segitiga dari suatu gambar yang 

ukurannya diketahui. 
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k. Siswa dapat menentukan volume tabung dari suatu gambar tabung yang 

ukurannya diketahui. 

 

5.  Kompetensi 4 

Memahami konsep koordinat untuk menentukan letak benda dan dapat  

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

6.  Indikator 

Diberikan beberapa titik pada bidang koordinat, siswa dapat menentukan 

koordinat salah satu titik. 

 

7.  Kompetensi 5 

Memahami konsep pengumpulan data penyajian data dengan tabel dan grafik 

mengurutkan data rata-rata serta menerapkan dalam pemecahan masalah 

kehidupan sehari-hari  

8.  Indikator 

a. Siswa dapat menentukan banyak data dari suatu gambar diagram batang 

yang disajikan (terbanyak, terendah selisih, dll).  

b. Siswa dapat menentukan banyak data pada diagram lingkaran yang disajikan 

(data dari persentase atau besar sudut tertentu).  

c. Siswa dapat menentukan diagram batang dari data yang disajikan dalam 

bentuk tabel. 
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d. Siswa dapat menentukan salah satu unsur dari data yang disajikan dalam 

bentuk diagram batang atau lingkaran.  

e. Siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari sekumpulan data (rentang 

banyak data 6 – 10 data).  

f. Siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari data berbentuk tabel (banyak 

data kurang dari 20 data). 

g. Siswa dapat menghitung nilai rata-rata dari sajian data berbentuk diagram 

batang. 

h. Siswa dapat menentukan nilai median dari sekumpulan data tunggal yang 

disajikan.  

i. Siswa dapat menentukan nilai modus dari data yang disajikan dalam bentuk 

soal cerita. 

j. Siswa dapat menentukan nilai tertinggi atau terendah dari data yang 

disajikan.  

 

3.  Ilmu Pengetahuan Alam  

 Kompetensi 1 

Memahami ciri-ciri dan penggolongan hewan dan tumbuhan, manfaat tumbuhan 

dan hewan bagi manusia, serta upaya pelestariannya. 

 Indikator 

a. Siswa dapat menjelaskan fungsi dari ciri khusus pada hewan/tumbuhan 

tertentu. 
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b. Disajikan contoh beberapa tumbuhan/hewan dalam satu kelompok, siswa dapat 

menentukan dasar pengelompokan dari tumbuhan/hewan tersebut . 

c. Siswa dapat menjelaskan manfaat hewan/tumbuhan bagi kehidupan 

manusia/lingkungan. 

d. Siswa dapat menjelaskan tujuan melestarikan hewan/tumbuhan langka.  

 

 Kompetensi 2 

Memahami perkembangbiakan hewan dan tumbuhan serta daur hidup hewan  

 Indikator  

a. Disajikan gambar hewan/tumbuhan, siswa dapat menentukan cara 

perkembangbiakannya . 

b. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri perkembangan fisik pada manusia 

c. Siswa dapat mengidentifikasi daur hidup hewan. 

 

 Kompetensi 3 

Memahami saling ketergantungan antarmakhluk hidup 

 Indikator 

a. Siswa dapat menjelaskan contoh hubungan antar makhluk hidup (salah satu 

jenis simbiosis). 

b. Siswa dapat menentukan rantai makanan yang cocok dalam 

komunitas/ekosistem tertentu . 
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c. Siswa dapat menentukan peran komponen ekosistem berdasarkan gambar 

rantai makanan. 

  

 Kompetensi 4 

Memahami penyesuaian diri pada makhluk hidup serta peranan manusia dalam 

keseimbangan lingkungan 

 Indikator 

a. Siswa dapat menjelaskan tujuan adaptasi pada hewan/tumbuhan tertentu 

b. Siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan 

lingkungan  

 

 Kompetensi 5 

Siswa dapat menjelaskan fungsi organ pada tumbuhan berdasarkan strukturnya. 

  Indikator 

1. Siswa dapat menjelaskan fungsi organ pada tumbuhan berdasarkan strukturnya  

2. Disajikan gambar alat indera, siswa dapat menentukan fungsi bagian yang 

ditunjuk  

3. Siswa dapat menjelaskan proses yang terjadi pada salah satu bagian alat 

pernafasan berdasarkan gambar. 

4. Disajikan gambar alat pencernaan manusia, siswa dapat menjelaskan proses 

yang dilakukan enzim/zat pencernaan yang dihasilkan oleh bagian yang 

ditunjuk  
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5. Siswa dapat menentukan urutan aliran darah pada salah satu sistem peredaran 

darah manusia berdasarkan gambar . 

6. Siswa dapat menentukan bagian kerangka manusia berdasarkan gambar 

7. Siswa dapat menjelaskan fungsi zat makanan tertentu bagi kesehatan tubuh 

manusia 

8. Siswa dapat menjelaskan cra pecegahan salah satu jenis penyakit pada 

manusia. 

 

 Kompetensi 6 

Memahami sifat penyusun benda, perubahan bentuk benda dan kegunaan, serta 

pengaruh suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari  

 Indikator 

a. Disajikan ilustrasi suatu kegiatan siswa dapat menentukan jenis perubahan 

wujud zat yang terjadi. 

b. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bahan untuk keperluan tertentu atau dapat 

menyebutkan bahan dasar benda tertentu . 

c. Disajikan ilustrasi tentang suatu kegiatan, siswa dapat menjelaskan pengaruh 

suhu terhadap benda pada kegiatan tersebut . 

d. Siswa dapat menjelaskan contoh jenis perpindahan kalor  yang terjadi pada 

suatu kegiatan/peristiwa  
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 Kompetensi 7 

Memahami hubungan antara gaya, gerak, energi dan perubahannya, serta 

manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.  

 Indikator 

a. Disajikan gambar kegiatan tertentu, siswa dapat menentukan jenis gaya yang 

dimanfaatkan . 

b. Disajikan pernyataan/gambar, siswa dapat mengidentifikasi gaya dapat 

mengubah gerak/bentuk suatu benda. 

c. Disajikan gambar/ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan jenis 

pesawat sederhana yang sesuai digunakan. 

d. Disajikan gambar alat musik, siswa dapat menunjukkan sumber bunyi dari alat 

tersebut . 

e. Disajikan gambar/pernyataan, siswa dapat menentukan sifat cahaya dari 

gambar/pernyataan tersebut . 

f. Disajikan gambar/pernyataan, siswa dapat menentukan perubahan energi yang 

terjadi . 

g. Siswa dapat menyebutkan contoh energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. 

h. Disajikan gambar rangkaian listrik, siswa dapat menentukan lampu yang 

menyala/mati jika salah satu saklar diputus/disambung . 

 Kompetensi 8 

Mendeskripsikan berbagai jenis sumber daya alam, perubahan yang terjadi dalam 

pengunaannya, serta dampaknya bagi kehidupan 
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 Indikator 

a. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis tanah . 

b. Disajikan gambar/pernyataan, siswa dapat menentukan manfaat salah satu jenis 

sumber daya alam  

c. Siswa dapat menyebutkan salah satu kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb) . 

d. Siswa dapat mengelompokkan jenis sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui/tidak dapat diperbaharui. 

 

 Kompetensi 9 

Memahami sistem tata surya bagi kehidupan.  

 Indikator 

a. Menentukan nama planet/ciri-ciri planet dalam tata surya. 

b. Siswa dapat menjelaskan akibat gerakan bumi/bulan terhadap kehidupan di 

bumi . 

c. Siswa dapat mengidentifikasi gambar terjadinya gerhana matahari/bulan atau 

menjelaskan terjadinya gerhana matahari/bulan. 

d. Siswa dapat menjelaskan dasar perhitungan tahun masehi/tahun hijriah. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metaanalisis berdasarkan data 

kuantitatif tingkat penguasaan kompetensi dasar dan pendekatan kualitatif untuk 

mendapatkan abstraksi dari hasil wawancara mendalam terhadap faktor-faktor 

penyebab peserta didik tidak menguasai kompetensi dasar atau pokok bahasan 

tertentu. Selanjutnya untuk menemukan rumusan kebijakan alternatif pemecahan 

masalah yang valid untuk meningkatkan mutu pendidikan SD digunakan kerangka 

dasar penelitian yang meliputi empat tahap utama, yaitu: 

1. Pada tahap  pertama, melakukan pemetaan penguasaan kompetensi dasar untuk 

setiap mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional.  

2. Pada tahap kedua, dilakukan analisis item soal untuk mengetahui kualitas soal 

yang diujikan dalam naskah Ujian Nasional SD Kota Banjarmasin  

3. Tahap ketiga, dilakukan identifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya 

pencapaian penguasaan kompetensi melalui dan analisis tentang faktor-faktor 

penyebab rendahnya penguasaan kompetensi dasar pada setiap pokok bahasan 

dari mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional.  

4. Pada tahap keempat, merumuskan kebijakan alternatif pemecahan masalah 

yang relevan dengan tuntutan daerah setempat untuk meningkatkan mutu 

kompetensi peserta didik SD.  
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B.   Sampel Penelitian 

Unit analisis penelitian ini adalah sekolah-sekolah yang tersebar menurut  

berdasarkan peringkat  hasil Ujian Nasional, yakni sekolah dengan peringkat A 

(tinggi), peringkat B (menengah) dan peringkat C (rendah). Atas dasar peringkat hasil  

Ujian Nasional, maka ditentukan juga kepala sekolah dan guru kelas 6 pengajar mata 

pelajaran yang dijadikan responden (B.Indonesia, Matematika dan IPA) 

Berdasarkan ketentuan demikian, maka sampel sekolah ditentukan berdasarkan 

hasil UjianNasional, di kota Banjarmasin, yaitu : 

 

Tabel 3.1. 

Rincian Sampel Sekolah dan Responden Berdasarkan  

Hasil Ujian Nasional Tahun 2011/2012 

 

Peringkat  LOKASI SKOLAH 

 SEKOLAH DASAR Sek Res 

A (TINGGI) KELAYAN SELATAN 8 1 3 

B (SEDANG) BARUNAWATI 1 3 

C (RENDAH) BASIRIH 8 1 3 

JUMLAH 3 3 9 

 

C. Tahapan Penelitian 

Terlebih dahulu dilakukan analisis dokumen Kisi-Kisi Ujian Akhir Nasional 

SD dan naskah soal Ujian Akhir Nasional SD dan need asesmen  pada setiap sekolah 

sampel  dengan menggunakan metode Forum Group Discusion (FGD). Untuk  

kepentingan identifikasi faktor penyebab akan dilakukan FGD untuk menghimpun 

faktor-faktor penghambat pencapaian kompetensi dasar dan menghimpun pandangan 
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tentang alternatif pemecahan masalah untuk peningkatan mutu pendidikan yang 

relevan dengan kebutuhan siswa dalam belajar khususnya yang dapat menunjang 

pencapaian kompetensi dasar. Berdasarkan hasil identifikasi faktor penyebab ini 

kemudian dikembangkan rumusan kebijakan alternatif pemecahan masalah  

peningkatan mutu pendidikan yang berbasis pada kebutuhan belajar bagi peserta didik 

setempat. 

 

D.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di satuan pendidikan SD di Kota Banjarmasin. 

Sekolah-sekolah yang dijadikan sampel diambil secara purposive dengan 

memperhatikan  peringkat tinggi, sedang, dan rendahnya hasil Ujian Akhir Nasional 

yang diperoleh, yakni SDN Kelayan Selatan 8, SDS Barunawati, dan SDN Basirih 8. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Secara garis besar metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : (1) Dokumentasi, yakni mengumpulkan naskah Kisi-kisi UAN SD tahun 

2011/2012, data nilai UASBN SD, khususnya Jumlah Nilai Ujian Akhir Nasional 

tahun 2011/2012; untuk kegiatan analisis KD yang dicapai dan kualitas item soal yang 

diujikan, (2) FGD digunakan untuk mengungkap data tentang faktor-faktor penyebab 

keberhasilan dan penghambat pencapaian kompetensi dasar; dan persepsi para 

pemangku kepentingan terhadap fasilitas pembelajaran, dan situasi dan kondisi 

sekolah, serta kultur sekolah. 
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F. Teknik Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk data kuantitatif 

dilakukan dengan pendekatan meta analisis, yaitu setelah data hasil Ujian Akhir 

Nasional SD Kota Banjarmasin terkumpul, kemudian menentukan sekolah dasar 

peringkat bik, sedang dan rendah. Selanjutnya dianalisis kompetensi, indikator dan 

item soal yang diuji per mata pelajaran serta jumlah prosentase jawaban yang benar 

oleh testee dari setiap item yang diujikan. Hasilnya kemudian dilakukan identifikasi 

profil kompetensi yang dicapai dan belum dicapai, dan dianalisis  kualitas item soal 

yang diujikan dan analisis faktor-faktor penyebabnya menggunakan data kualitatif 

dilakukan dengan pendekatan  deskriptif. 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Sebaran Soal-soal Ujian 

Nasional Sekolah Dasar Tahun 2011/2012. 

Berdasarkan kisi-kisi Ujian Nasional Sekolah Dasar tahun pelajaran 

2011/2012 yang terdiri dari 3 (tiga) mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), maka terdapat beberapa 

kompetensi yang harus dicapai oleh peserta ujian nasional melalui penguasaan 

soal-soal sebagai indikator pencapaiannya, yaitu : 

Tabel 4.1. Komponen Mata Pelajaran, Kompetensi dan Indikator 

MATA PELAJARAN KOMPETENSI INDIKATOR 

B. Indonesia f. Membaca 
Membaca berbagai teks 

nonsastra berupa teks 

sederhana, laporan, 

pengumuman, petunjuk 

pemakaian, ringkasan,makna 

kata, dan rubrik khusus, serta 

berbagai karya sastra berupa 

puisi, dongeng, cerita anak, 

dan drama anak 

20 indikator yang 

dijabarkan ke dalam 32 soal 

 g. Menulis 
Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi 

dalam bentuk karangan 

sederhana petunjuk pema- 

kaian, surat, pengumuman, 

dialog, formulir, teks pidato, 

laporan, dan ringkasan 

dengan menggunakan ejaan 

dan pilihan kata yang tepat; 

menulis berbagai karya 

sastra untuk anak berbentuk 

14 indikator yang 

dijabarkan ke dalam 18 soal 
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cerita, puisi, parafrase, dan 

pantun 

  34 indikator terjabar dalam 

50 soal 

Matematika i. Memahami konsep dan 

operasi hitung bilangan serta 

dapat menggunakannya da- 

lam kehidupan sehari-hari 

15 indikator yang 

dijabarkan ke dalam 13 soal 

 j. Memahami konsep ukuran 

dan pengukuran berat, 

panjang, luas dan volume 

waktu serta penggunaannya 

dalam pemecahan masalah 

kehidupan sehari-hari  

4 indikator yang dijabarkan 

ke dalam 5 soal  

 k. Memahami konsep, sifat dan 

unsur-unsur bangun geometri 

dapat menghitung besaran- 

besaran yang terkait dengan 

bangun geometri (2D/3D) 

memahami konsep transfor- 

masi bangun datar, serta 

dapat menggunakannya dlm 

kehidupan sehari-hari  

11 indikator yang 

dijabarkan ke dalam 11 soal 

 l. Memahami konsep koordinat 

untuk menentukan letak 

benda dan dapat mengguna- 

kannya dalam pemecahan 

masalah 

1 indikator yang dijabarkan 

ke dalam 1 soal 

 m. Memahami konsep pengum- 

pulan data penyajian data 

dengan tabel dan grafik 

mengurutkan data rata-rata 

serta menerapkan dalam 

pemecahan masalah kehidup- 

an sehari-hari 

10 indikator yang 

dijabarkan ke dalam 10 soal 

  41 indikator terjabar dalam 

40 soal 

IPA e. Memahami ciri-ciri dan 

penggolongan hewan dan 

tumbuhan, tumbuhan dan 

hewan bagi manusia, serta 

upaya pelestariannya.  

4 indikator dijabarkan ke 

dalam 4 soal 

 f.  Memahami perkembangbiak- 

hewan dan tumbuhan serta 

daur hidup hewan  

3 indikator dijabarkan ke 

dalam 3 soal 

 g. Memahami saling ketergan- 

tungan antar makhluk hidup 
3 indikator dijabarkan ke 

dalam 3 soal 
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 h.  Memahami penyesuaian diri 

pada makhluk hidup serta 

peranan manusia dalam 

keseimbangan lingkungan  

2 indikator dijabarkan ke 

dalam 2 soal 

 i. Memahami bagian tubuh ma- 

nusia, tumbuhan, dan hewan, 

menjelaskan fungsinya,mam- 

pu mengidentifikasi kebutuh- 

an tubuh agar tumbuh sehat 

8 indikator dijabarkan 

ke dalam 8 soal 

 j. Memahami sifat penyusun 

benda, perubahan bentuk 

benda dan kegunaan, serta 

pengaruh suhu terhadap 

benda dalam kehidupan 

sehari-hari  

4 indikator dijabarkan ke 

dalam 4 soal 

 k. Memahami hubungan antara 

gaya, gerak, energi dan 

perubahannya, serta manfaat- 

nya dalam kehidupan sehari- 

hari. 

8 indikator dijabarkan ke 

dalam 8 soal 

 l. Mendeskripsikan berbagai 

jenis sumber daya alam, 

perubahan yang terjadi dalam 

pengunaannya, serta 

dampaknya bagi kehidupan. 

4 indikator dijabarkan ke 

dalam 4 soal 

 

 m. Memahami sistem tata surya 

bagi  kehidupan 
4 indikator dijabarkan ke 

dalam 4 soal 

  40 indikator terjabar dalam 

40 soal 

 

Setelah indikator-indikator dari kompetensi yang akan dicapai dijabarkan 

ke dalam soal-soal Ujian Nasional, maka peserta Ujian Nasional Sekolah Dasar 

Kota Banjarmasin tahun pelajaran 2011/2012 mengerjakan soal-soal yang terdapat 

dalam naskah Ujian Nasional. Dari soal-soal yang telah dikerjakan peserta ujian 

diperoleh profil pencapaian kompetensi berdasarkan kisi-kisi yang tersebar dalam 

Soal-soal Ujian Nasional Sekolah Dasar Tahun 2011/2012. 
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Tabel 4.2. Profil Pencapaian Kompetensi Bahasa Indonesia  

KOMPETENSI INDIKATOR SOAL SKOR  RERATA 

1 1.1 1 0.96  

 1.2 2 0.88  

 1.3 3 0.83  

 1.4 4 0.76  

 2 5 0.97  

 3 6 0.73  

 4 7 0.67  

 5 8 0.94  

 6.1 9 0.93  

 6.2 10 0.96  

 6.3 11 0.96  

 7 12 0.78  

 8 13 0.47  

 9.1 14 0.57  

 9.2 15 0.96  

 9.3 16 0.92  

 10 17 0.72  

 11 18 0.60  

 12 19 0.41  

 13 20 0.94  

 14.1 21 0.87  

 14.2 22 0.72  

 15 23 0.19  

 16 24 0.58  

 17.1 25 0.70  

 17.2 26 0.89  

 18 27 0.75  

 19.1 28 0.65  

 19.2 29 0.81  

 19.3 30 0.68  

 20.1 31 0.73  

 20.2 32 0.94  

   24.47 0.76 

     

2 1 33 0.75  

 2 34 0.58  

 2.1 35 0.94  

 2.2 36 0.98  
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 3 37 0.57  

 4 38 0.80  

 5 39 0.64  

 6 40 0.97  

 7 41 0.92  

 8.1 42 0.52  

 8.2 43 0.16  

 9 44 0.09  

 10 45 0.64  

 11 46 0.52  

 12 47 0.78  

 13 48 0.96  

 14.1 49 0.53  

 14.2 50 0.76  

   12.11 0.67 

 

Data pada matrik di atas menunjukkan profil pencapaian kompetensi 1 

dari mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diperoleh dari hasil UASBN SD tahun 

pelajaran 2011/2012 menunjukkan rerata sebesar 76 % testee mampu menjawab 

dengan benar. Sementara itu dilihat dari perolehan pencapaian dari soal-soal yang 

dikerjakan sebagai cerminan indikator dari kompetensi 1 menunjukkan variasi, 

dari 32 soal, sebagian besar, yakni 27 soal mampu dijawab dengan benar oleh 

lebih 60% testee, bahkan oleh 96% testee. Namun demikian masih terdapat 5 soal 

yang mampu dijawab dengan benar oleh testee di bawah 60%, malah hanya 19% 

testee saja, yakni soal nomor 23 sebagai jabaran dari indikator 15. Jadi terdapat 5 

indikator dari kompetensi 1 yang belum sesuai dengan profil kompetensi yang 

diharapkan. 

Profil pencapaian kompetensi 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia yang 

dihasilkan peserta didik dari UASBN SD tahun 2011/2012, ternyata hanya 67%, 
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testee mampu menjawab dengan benar. artinya lebih rendah dari pencapaian 

kompetensi 1. Dari 18 soal sebagai jabaran indikator kompetensi 2, maka terdapat 

11 soal yang mampu dijawab dengan benar oleh testee di atas 60%, masih terdapat 

7 soal yang belum sesuai dengan profil kompetensi yang diinginkan, karena soal 

yang mampu dijawab dengan benar oleh testee di bawah 60%, bahkan hanya 16% 

testee yang mampu menjawab dengan benar, yakni soal nomor 43, indikator 8.2. 

Jadi terdapat 6 indikator dari kompetensi 2 yang belum sesuai dengan profil 

kompetensi yang diharapkan 

Tabel 4.3. Profil Pencapaian Kompetensi Matematika  

KOMPETENSI INDIKATOR SOAL SKOR  RERATA 

1 1 1 0.72  

 2 2 0.88  

 3 3 0.41  

 4 4 0.74  

 5 5 0.67  

 6 6 0.66  

 7 7 0.59  

 8 8 0.71  

 9-10 9 0.74  

 11 10 0.59  

 12 11 0.78  

 13 12 0.83  

 14 13 0.80  

   9.12 0.70 

     

2 1.1 14 0.72  

 1.2 15 0.59  

 2 16 0.60  

 3 17 0.55  

 4 18 0.59  

   3.05 0.61 

     

3 1 19 0.41  
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 2 20 0.80  

 3 21 0.79  

 4 22 0.58  

 5 23 0.63  

 6 24 0.77  

 7 25 0.24  

 8 26 0.40  

 9 27 0.53  

 10 28 0.51  

 11 29 0.57  

   6.23 0.57 

     

4 1 30 0.96 0.96 

     

5 1 31 0.97  

 2 32 0.62  

 3 33 0.97  

 4 34 0.97  

 5 35 0.61  

 6 36 0.51  

 7 37 0.58  

 8 38 0.45  

 9 39 0.51  

 10 40 0.84  

   7.03 0.70 

 

Profil pencapaian kompetensi 1 mata pelajaran Matematika yang 

dihasilkan peserta didik dari UASBN SD tahun 2011/2012, dilihat dari rerata 

pencapaian kompetensi per indikator ternyata soal-soal mampu menjawab dengan 

benar oleh 70% testee. Hal demikian menunjukkan bahwa dari 13 soal dari 14 

indikator, sebanyak 10 soal dari 11 indikator testee di atas 60%, mampu 

menjawab dengan benar. Hanya 3 soal dari 3 indikator, testee sebanyak di bawah 

60%, malah hanya 41%. Mampu menjawab dengan benar. Jadi terdapat 3 

indikator dari kompetensi 1 yang belum sesuai dengan profil kompetensi yang 
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diharapkan. 

Profil pencapaian kompetensi 2 mata pelajaran Matematika yang 

dihasilkan peserta didik dari UASBN SD tahun 2011/2012, dilihat dari rerata 

pencapaian kompetensi per indikator, maka 61% testee mampu menjawab soal-

soal dengan benar, artinya lebih rendah dari pencapaian rerata kompetensi 1. Dari 

5 soal sebagai jabaran 4 indikator, maka hanya 2 soal yang mampu dijawab 

dengan benar oleh 60% dan 72% testee, sisanya 3 soal mampu dijawab dengan 

benar oleh 50% ke bawah para testee. Artinya masih terdapat 3 indikator dari 

kompetensi 2 yang belum sepenuhnya dicapai oleh peserta didik. 

Profil pencapaian kompetensi 3 mata pelajaran Matematika yang 

dihasilkan peserta didik dari UASBN SD tahun 2011/2012, dilihat dari rerata 

pencapaian kompetensi per indikator hanya 57% testee yang mampu menjawab 

soal-soal ndengan benar, malah lebih rendah dari pencapaian rerata kompetensi 1 

dan kompetensi 2. Dari 11 soal sebagai jabaran 11 indikator, hanya 4 soal yang 

mampu dijawab dengan benar oleh 60% ke atas testee, sisanya sebanyak 7 soal 

hanya dijawab oleh 60% ke bawah testee.  Dengan demikian baik secara rerata 

maka kompetensi 3 belum mencapai profil kompetensi yang diharapkan, dan 

secara lebih khusus masih terdapat 7 indikator yang belum memenuhi profil 

kompetensi yang diharapkan. 

Profil pencapaian kompetensi 4 mata pelajaran Matematika yang 

dihasilkan peserta didik dari UASBN SD tahun 2011/2012, dilihat dari pencapaian 

kompetensi per indikator telah mampu mencapai perolehan sebesar 90%, artinya 
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soal yang disajikan mampu dijawab dengan benar oleh 90% testee. Berarti 

kompetensi 4 telah sesuai dengan pofil kompetensi yang diharapkan. 

Profil pencapaian kompetensi 5 mata pelajaran Matematika yang 

dihasilkan peserta didik dari UASBN SD tahun 2011/2012, berdasarkan rerata 

pencapaian kompetensi per indikator, 70% testee mampu menjawab soal-soal 

dengan benar. Dari 10 soal yang disajikan sebagai jabaran 10 indikator, 6 soal 

mampu dijawab oleh 60% ke atas testee dengan benar, hanya 4 soal saja dijawab 

oleh 60% ke bawah testee. Artinya terdapat 4 indikator belum memenuhi profil 

kompetensi yang diharapkan. 

Tabel 4.4. Profil Pencapaian Kompetensi IPA  

KOMPETENSI INDIKATOR SOAL SKOR  RERATA 

1 1 1 0.81  

 2 2 0.79  

 3 3 0.85  

 4 4 0.86  

   3.31 0.82 

  

 

   

2 1 5 0.75  

 2 6 0.98  

 3 7 0.75  

   2.48 0.83 

     

3 1 8 0.58  

 2 9 0.98  

 3 10 0.90  

   2.46 0.82 

     

4 2 11 0.86  

 1 12 0.56  

   1.42 0.71 
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5 1 13 0.47  

 2 14 0.69  

 3 15 0.77  

 4 16 0.57  

 5 17 0.52  

 6 18 0.40  

 7 19 0.57  

 8 20 0.51  

   4.50 0.56 

     

6 1 21 0.40  

 2 22 0.79  

 3 23 0.69  

 4 24 0.73  

   2.61 0.65 

     

7 1 25 0.93  

 2 26 0.95  

 3 27 0.52  

 4 28 0.46  

 5 29 0.78  

 6 30 0.93  

 7 31 0.68  

 8 32 0.95  

   6.20 0.78 

     

8 1 33 0.77  

 2 34 0.96  

 3 35 0.38  

 4 36 0.68  

   2.79 0.69 

     

9 1 37 0.84  

 2 38 0.64  

 3 39 0.58  

 4 40 0.52  

   2.58 0.65 
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Profil pencapaian kompetensi-kompetensi mata pelajaran IPA yang 

dihasilkan peserta didik dari UASBN SD tahun 2011/2012,perolehan rerata 

pencapaian kompetensi per indikator dari kompetensi 1 sebesar 82%, artinya 

soal-soal dari indikator kompetensi  berhasil dijawab dengan benar oleh 82% 

testee. Sementara soal-soal dari indikator-indikator kompetensi 2, mampu 

dijawab oleh 83% testee dengan benar. Demikian juga soal-soal dari indikator-

indikator kompetensi 3, mampu dijawab dengan benar oleh 82% testee. 

Sedangkan soal-soal dari indikator-indikator kompetensi 4, mampu dijawab 

dengan benar oleh 71% testee. Adapun soal-soal dari indikator-indikator 

kompetensi 6, juga mampu dijawab dengan benar oleh 65% testee. Demikian juga 

soal-soal dari indikator-indikator kompetensi 7, mampu dijawab dengan benar 

oleh 68% testee, dan untuk kompetensi 8, 69% testee mampu menjawab soal-

soalnya, dan semua  indikator dari kompetensi-kompetensi itu, soal-soalnya 

mampu dijawab dengan benar oleh 60% ke atas  testee. Karena itu kompetensi-

kompetensi 1,2, 3, 4, 6, 7, dan 8 telah sesuai dengan profil kompetensi yang 

diharapkan. 

Namun demikian masih terdapat 2 kompetensi yang menghendaki 

perbaikan, yakni kompetensi 5 dan kompetensi 9. Memang rerata perolehan yang 

dicapai kompetensi 9 adalah 65%, yakni 65% testee mampu menjawab dengan 

benar soal-soal dari indikator-indikator kompetensi 9.  Namun dari indikator 3 

terdapat soal 39 yang hanya mampu dijawab benar oleh 58% testee, dan indikator 

4 terdapat soal 40 yang hanya mampu dijawab benar oleh 52% testee. Berarti 
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terdapat 2 indikator yang belum memperoleh pencapaian profil kompetensi yang 

diharapkan. Sementara kompetensi 5, baik profil pencapaiannya secara rerata 

maupun per indikator masih 56%, karena soal-soalnya hanya mampu dijawab 

benar oleh 56% teste. Maknanya kompetensi 5 belum mampu dicapai oleh 

peserta didik sesuai dengan profil kompetensi yang diharapkan.  

 

B. Kualitas Item Soal UASBN Tahun 2011/2012 yang disusun Tim Daerah 

Kalsel 

Untuk mengukur kualitas item soal Ujian Nasional Sekolah Dasar tahun 

pelajaran 2011/2012, maka dilakukan pengukuran terhadap daya pengukuran 

kemampuan (ability) , daya prediksi, tingkat estimasi kesalahan dari item soal 

UASBN yang disusun oleh tim daerah tercapaian kompetensi di Kota 

Banjarmasin, yang terdiri dari masing-masing 37 soal untuk mata pelajaran 

Bahasa Indonesia, 30 soal untuk Matematika, dan 30 soal untuk IPA. Alat yang 

digunakan untuk mengukur kualitas item soal UASBN SD Tahun Pelajaran 

2011/2012 adalah Bigsteps. 

1. Daya Pengukur Kemampuan, Daya Prediksi, dan Tingkat Estimasi Kesalahan  

a. Item Soal Bahasa Indonesia 

Tabel 4.5. Daya Pengukur Kemampuan, Daya Prediksi dan Tingkat Estimasi 

Kesalahan Item-Item Soal Bahasa Indonesia 

 

NO ITEM ABILITY DAYA PREDIKSI EST ERROR 

1 1 OUTFIT 

2 2 OUTFIT 



58 

 

3 3 OUTFIT 

4 4 INFIT 1.41 1.04 

5 5 OUTFIT 

6 6 OUTFIT 

7 7 OUTFIT 

8 8 INFIT 0.63 0.76 

9 9 INFIT 1.41 1.04 

10 10 OUTFIT 

11 13 INFIT 1.41 1.04 

12 16 INFIT 1.41 1.04 

13 17 INFIT 1.69 0.53 

14 18 OUTFIT 

15 19 INFIT 0.14 0.65 

16 20 OUTFIT 

17 22 INFIT 0.63 0.76 

18 23 INFIT 0.63 0.76 

19 24 OUTFIT 

20 25 INFIT 0.14 0.65 

21 28 INFIT -0.56 0.55 

22 29 OUTFIT 

23 30 OUTFIT 

24 31 OUTFIT 

25 32 INFIT -0.24 0.59 

26 33 OUTFIT 

27 35 OUTFIT 

28 37 INFIT 1.69 0.53 

29 38 INFIT 1.98 0.55 

30 41 INFIT 0.14 0.65 

31 42 INFIT -0.24 0.59 

32 43 INFIT 0.14 0.65 

33 44 OUTFIT 

34 45 OUTFIT 

35 46 OUTFIT 

36 49 INFIT -0.56 0.55 

37 50 OUTFIT 
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Dari hasil pengolahan Bigsteps diperoleh soal-soal yang memiliki daya 

pengukur kemampuan (ability) yang baik sebanyak 18 item (INFIT). Dari soal-

soal yang memiliki daya pengukur kemampuan baik sebanyak 18 item, semuanya 

berkategori hanya untuk kelas sedang (-2 < n < 2 ). Sementara soal yang berskala 

tinggi ( >= 2,00) dan soal yang berskala rendah ( >= -2), tidak ada satu item pun 

yang ada. Soal-soal yang tidak memiliki daya pengukur kemampuan (ability) yang 

baik  terdapat sebanyak 19 item (OUTFIT). 

b. Item Soal Matematika 

Tabel 4.6. Daya Pengukur Kemampuan, Daya Prediksi dan Tingkat Estimasi 

Kesalahan Item-Item Soal Matematika 

 

NO ITEM ABILITY PREDIKSI EST ERROR 

1 1 OUTFIT 

2 2 INFIT -0.75 0.49 

3 3 INFIT 0.91 0.76 

4 4 INFIT -0.51 0.51 

5 6 INFIT 0.07 0.57 

6 9 OUTFIT 

7 11 OUTFIT 

8 12 INFIT -0.51 0.51 

9 13 OUTFIT 

10 14 OUTFIT 

11 17 OUTFIT 

12 18 OUTFIT 

13 20 INFIT -0.24 0.53 

14 21 OUTFIT 

15 22 INFIT 0.07 0.57 

16 23 INFIT 0.07 0.57 

17 24 OUTFIT 

18 26 INFIT 0.07 0.57 

19 27 INFIT -0.75 0.49 

20 28 INFIT 0.07 0.57 
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21 29 OUTFIT 

22 31 OUTFIT 

23 32 INFIT 1.67 1.03 

24 33 OUTFIT 

25 34 OUTFIT 

26 35 OUTFIT 

27 37 OUTFIT 

28 38 INFIT 0.07 0.57 

29 39 INFIT -0.24 0.53 

30 40 OUTFIT 

 

 

Soal-soal yang memiliki daya pengukur kemampuan (ability) yang baik 

sebanyak 14 item (INFIT), namun hanya termasuk kategori kelas sedang (-2 < n 

< 2 ). Sementara item kelas tinggi ( >=  2,00) tidak ada satu itempun, demikian 

juga item kelas rendah ( >= -2). Adapun soal-soal yang tidak memiliki daya 

pengukur kemampuan (ability) yang baik sebanyak 16 item (OUTFIT). 

c. Item IPA 

Tabel 4.7. Daya Pengukur Kemampuan, Daya Prediksi dan Tingkat Estimasi 

Kesalahan Item-Item Soal IPA 

 

NO ITEM ABILITY PREDIKSI EST ERROR KESIMPULAN 

1 1 OUTFIT  

 

Soal-soal yang memiliki daya 

pengukur kemampuan (ability) yang 

baik sebanyak 14 item (INFIT) 

 

Kelas tinggi ( >=  2,00)  
Sebanyak 0 item 

Kelas sedang (-2 < n < 2 ) sebanyak 

14 item 

Kelas rendah ( >= -2) 

Sebanyak 0 item 

 

 

Soal-soal yang tidak memiliki daya 

pengukur kemampuan (ability) yang 

2 2 INFIT 0.13 1.1 

3 4 OUTFIT 

4 5 INFIT 0.13 1.1 

5 7 OUTFIT 

6 8 OUTFIT 

7 9 INFIT 0.13 1.1 

8 12 OUTFIT 

9 13 OUTFIT 

10 14 OUTFIT 

11 15 INFIT -0.79 0.86 

12 16 INFIT 0.13 1.1 



61 

 

13 17 OUTFIT baik sebanyak 16 item (OUTFIT) 

14 18 INFIT -0.79 0.86 

15 20 OUTFIT 

16 21 INFIT 0.13 1.1 

17 22 OUTFIT 

18 23 INFIT 0.13 1.1 

19 24 INFIT 0.13 1.1 

20 25 INFIT 0.13 1.1 

21 28 OUTFIT 

22 30 INFIT 0.13 1.1 

23 31 OUTFIT 

24 32 INFIT 0.13 1.1 

25 34 OUTFIT 

26 35 OUTFIT 

27 36 INFIT 0.13 1.1 

28 37 INFIT 0.13 1.1 

29 38 OUTFIT 

30 39 OUTFIT 

 

Soal-soal IPA dalam UASBN SD Tahun pelajaran 2011/2012 yang 

memiliki daya pengukur kemampuan (ability) yang baik sebanyak 14 item 

(INFIT), namun hanya termasuk kategori kelas sedang (-2 < n < 2 ). Sementara 

item  kelas tinggi ( >= 2,00) tidak ada satu itempun, demikian juga item kelas 

rendah ( >= -2). Adapun soal-soal dalam UASBN SD Tahun pelajaran 2011/2012 

yang tidak memiliki daya pengukur kemampuan (ability) yang baik sebanyak 16 

item (OUTFIT). 
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2. Parameter Tes dan Validitas Butir   

a. Bahasa Indonesia 

Tabel 4.8. Parameter Tes dan Validitas Butir Bahasa Indonesia 

NO ITEM 

Skor 

Tingkat 

Kesukaran 

Tingkat 

Kesukaran 

Skor 

Daya 

Pembeda 

Daya  

Pembeda 

Skor 

Validitas Validitas 

1 1 0.96 Mudah 0.08 Buang .268 Valid 

2 2 0.88 Mudah 0.24 Revisi .539 Valid 

3 3 0.83 Mudah 0.13 Buang .129 Tidak Valid 

4 4 0.76 Mudah 0.28 Revisi .274 Valid 

5 5 0.97 Mudah 0.07 Buang .236 Valid 

6 6 0.72 Sedang 0.24 Revisi .244 Valid 

7 7 0.67 Sedang 0.54 Baik .645 Valid 

8 8 0.94 Mudah 0.09 Buang .185 Valid 

9 9 0.93 Mudah 0.14 Buang .361 Valid 

10 10 0.96 Mudah 0.06 Buang .302 Valid 

11 13 0.47 Sedang 0.22 Revisi .214 Valid 

12 16 0.92 Mudah 0.17 Buang .396 Valid 

13 17 0.72 Sedang 0.37 Cukup .389 Valid 

14 18 0.60 Sedang 0.27 Revisi .220 Valid 

15 19 0.41 Sedang 0.28 Revisi .205 Valid 

16 20 0.94 Mudah 0.09 Buang .219 Valid 

17 22 0.72 Sedang 0.43 Baik .517 Valid 

18 23 0.19 Sedang 0.12 Buang .030 Tidak Valid 

19 24 0.58 Sedang 0.39 Cukup .383 Valid 

20 25 0.70 Sedang 0.36 Cukup .354 Valid 

21 28 0.65 Sedang 0.19 Buang .194 Valid 

22 29 0.81 Mudah 0.3 Cukup .345 Valid 

23 30 0.68 Sedang 0.12 Buang .065 Tidak Valid 

24 31 0.73 Sedang 0.33 Cukup .447 Valid 

25 32 0.94 Mudah 0.11 Buang .400 Valid 

26 33 0.75 Mudah 0.26 Revisi .327 Valid 

27 35 0.94 Mudah 0.11 Buang .360 Valid 

28 37 0.57 Sedang 0.61 Baik .587 Valid 

29 38 0.8 Mudah 0.31 Cukup .528 Valid 

30 41 0.92 Mudah 0.17 Buang .470 Valid 

31 42 0.52 Sedang 0.39 Cukup .332 Valid 

32 43 0.16 Sedang 0.04 Buang .027 Tidak Valid 

33 44 0.11 Sedang 0.11 Buang .030 Tidak Valid 
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34 45 0.64 Sedang 0.49 Baik .484 Valid 

35 46 0.52 Sedang 0.28 Revisi .255 Valid 

36 49 0.53 Sedang 0.11 Buang .093 Tidak Valid 

37 50 0.76 Mudah 0.34 Cukup .401 Valid 

 

 

Kualitas item soal UASBN SD Tahun Pelajaran 2011/2012 untuk mata 

pelajaran yang dibuat oleh tim Daerah Kalsel, dianalisis berdasarkan ukuran-

ukuran Parameter Tes dan Validitas Butir, yakni dari aspek Tingkat Kesukaran 

dan Daya Pembeda menunjukkan gejala yang kurang menggembirakan. Dilihat 

berdasarkan ukuran Tingkat Kesukaran, maka item-item soal UASBN SD Bahasa 

Indonesia tahun 2011/2012 buatan tim daerah Kasel, karena dari 37 soal, terdapat 

20 item yang mempunyai tingkat kesukaran sedang, sisanya 17 item yang 

mempunyai tingkat kesukaran mudah (rendah). Jadi tidak ada satupun item soal 

yang mempunyai tingkat kesukaran tinggi. 

Sementara itu kualitas item soal UASBN Tahun Pelajaran 2011/2012 

dilihat dari Daya pembeda, maka dari 37 soal, terdapat 17 item yang harus 

dibuang, 8 item harus direvisi, 8 item dikategorikan cukup mampu memiliki daya 

pembeda, dan hanya 4 item memiliki daya pembeda yang baik. 

Dari aspek validitas butir, kualitas item soal UASBN SD Tahun Pelajaran 

2011/2012 untuk mata pelajaran yang dibuat oleh tim Daerah Kalsel, nampaknya 

baik, karena dari 37 item soal, terdapat 31 item soal termasuk kategori valid, 

sisanya 6 item soal tergolongan tidak valid. 
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b. Matematika 

 

Tabel 4.9. Validitas Butir dan Parameter Tes Matematika 

 

NO ITEM 

Skor Tingkat 

Kesukaran 

Tingkat 

Kesukaran 

Skor 

Daya 

Pembeda 

Daya  

Pembeda 

Skor 

Validitas Validitas 

1 1 0.72 Mudah 0.28 Revisi .356 Valid 

2 2 0.88 Sedang 0.24 Revisi .481 Valid 

3 3 0.41 Sedang 0.62 Baik .556 Valid 

4 4 0.74 Sedang 0.48 Baik .652 Valid 

5 6 0.66 Sedang 0.21 Revisi .225 Valid 

6 9 0.74 Mudah 0.41 Baik .546 Valid 

7 11 0.78 Mudah 0.33 Cukup .448 Valid 

8 12 0.83 Mudah 0.34 Cukup .569 Valid 

9 13 0.8 Sedang 0.36 Cukup .570 Valid 

10 14 0.72 Sedang 0.43 Baik .543 Valid 

11 17 0.55 Sedang 0.48 Baik .509 Valid 

12 18 0.59 Mudah 0.57 Baik .567 Valid 

13 20 0.8 Mudah 0.22 Revisi .363 Valid 

14 21 0.79 Sedang 0.28 Revisi .438 Valid 

15 22 0.58 Sedang 0.43 Baik .435 Valid 

16 23 0.63 Mudah 0.47 Baik .339 Valid 

17 24 0.77 Sedang 0.36 Cukup .459 Valid 

18 26 0.4 Sedang 0.48 Baik .441 Valid 

19 27 0.53 Sedang 0.52 Baik .465 Valid 

20 28 0.51 Sedang 0.47 Baik .494 Valid 

21 29 0.57 Mudah 0.59 Baik .569 Valid 

22 31 0.97 Sedang 0.02 Buang .615 Valid 

23 32 0.62 Mudah 0.62 Baik .298 Valid 

24 33 0.97 Mudah 0.07 Buang .276 Valid 

25 34 0.97 Sedang 0.07 Buang 

.145 Tidak 

Valid 

26 35 0.61 Sedang 0.36 Cukup .417 Valid 

27 37 0.58 Sedang 0.67 Baik .595 Valid 

28 38 0.47 Sedang 0.59 Baik .603 Valid 

29 39 0.51 Mudah 0.22 Revisi .248 Valid 

30 40 0.84 Sukar 0.28 Revisi .461 Valid 

 

Kualitas item soal UASBN SD Tahun Pelajaran 2011/2012 untuk mata 

pelajaran Matematika yang dibuat oleh tim Daerah Kalsel, dilihat dari aspek 
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Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda dan Validitas, nampaknya lebih baik 

komposisinya dibandingkan kualitas item UASBN SD dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Untuk aspek Tingkat Kesukaran item soal yang disusun 

memenuhi ketiga komponen kesukaran, yakni Mudah sebanyak 11 item, Sedang 

sebanyak 18 item dan Sukar sebanyak 1 item, namun dengan proporsi kurang 

seimbang. Sementara dari aspek Daya Pembeda, kualitas item soal yang Baik 

sebanyak 15 item, Cukup sebanyak 5 item, soal yang perlu direvisi sebanyak 7 

item dan soal yang harus dibuang sebanyak 3 item. Sedangkan dari aspek 

Validitas, maka kualitas soal-soal Matematika kebanyakan valid, yakni sebanyak 

29 item, hanya 1 yang tidak valid. 

c.  IPA 

Tabel 4.10. Validitas Butir dan Parameter Tes IPA 

 

NO ITEM 

Skor 

Tingkat 

Kesukaran 

Tingkat 

Kesukaran 

Skor 

Daya 

Pembeda 

Daya  

Pembeda 

Skor 

Validita

s Validitas 

1 1 0.81 Mudah 0.15 Buang .123 Tidak Valid 

2 2 0.79 Mudah 0.25 Revisi .300 Tidak Valid 

3 4 0.86 Mudah 0.15 Buang .193 Tidak Valid 

4 5 0.75 Mudah 0.23 Revisi .315 Valid 

5 7 0.75 Mudah 0.48 Baik .481 Valid 

6 8 0.58 Sedang 0.73 Baik .703 Valid 

7 9 0.98 Mudah 0.08 Buang .238 Valid 

8 12 0.56 Sedang 0.53 Baik .518 Valid 

9 13 0.47 Sedang 0.65 Baik .639 Valid 

10 14 0.69 Sedang 0.45 Baik .443 Valid 

11 15 0.77 Mudah 0.3 Cukup .183 Tidak Valid 

12 16 0.57 Sedang 0.5 Baik .549 Valid 

13 17 0.52 Sedang 0.5 Baik .520 Valid 

14 18 0.4 Sedang -0.05 Buang -.002 Tidak Valid 

15 20 0.51 Sedang 0.58 Baik .527 Valid 
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16 21 0.4 Sedang 0.5 Baik .484 Valid 

17 22 0.79 Mudah 0.4 Baik .512 Valid 

18 23 0.69 Sedang 0.4 Baik .394 Valid 

19 24 0.73 Sedang 0.33 Cukup .299 Valid 

20 25 0.93 Mudah 0.13 Buang .190 Tidak Valid 

21 28 0.46 Sedang -0.08 Buang -.173 Tidak Valid 

22 30 0.93 Mudah 0.18 Buang .414 Valid 

23 31 0.68 Sedang 0.43 Baik .316 Valid 

24 32 0.95 Mudah 0.13 Buang .268 Valid 

25 34 0.95 Mudah 0.13 Buang .339 Valid 

26 35 0.38 Sedang 0.63 Baik .612 Valid 

27 36 0.68 Sedang 0.48 Baik .542 Valid 

28 37 0.84 Mudah 0.2 Revisi .240 Valid 

29 38 0.64 Sedang 0.45 Baik .524 Valid 

30 39 0.58 Sedang 0.53 Baik .534 Valid 

 

Kualitas soal UASBN SD Tahun pelajaran 2011/2012 mata pelajaran IPA 

yang dibuat oleh Tim Daerah Kalsel, untuk Kota Banjarmasin, juga lebih baik 

dibanding mata pelajaran Bahasa Indonesia, terutama dari aspek Daya Pembeda. 

Dari aspek Tingkat Kesukaran, kualitas soal mata pelajaran IPA mirip dengan 

kualitas mata pelajaran Bahasa Indonesia, karena item soal yang dibuat hanya 

terdiri dua komponen tingkat kesukaran saja, yaitu kualitas item soal yang Mudah 

sebanyak 13 soal dan kualitas item soal yang Sedang sebanyak 17 soal.  

Dari aspek Daya Pembeda, kualitas item soal IPA mirip dengan kualitas 

soal Matematika, yakni lebih banyak item soal yang berkualitas BAIK, yakni 

kualitas item soal yang Baik sebanyak 16 soal, Cukup sebanyak 2 soal, soal yang 

harus direvisi sebanyak 3 soal dan soal yang harus dibuang sebanyak 9 soal. 
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Dilihat dari aspek Validitas butir, maka kualitas item soal IPA lebih 

kurang dibanding dengan kualitias validitas Bahasa Indonesia dan Matematika, 

karena item soal IPA yang valid hanya 23 soal, dan yang tidak valid sebanyak 7 

soal. 

 

C. Faktor Penghambat Internal dan Eksternal Peserta Didik 

Faktor penghambat internal dan eksternal terhadap pencapaian 

kompetensi yang diinginkan dalam UASBN SD Tahun 2011/2012 dapat dilihat 

dari siswa dan keluarga.  Dari aspek siswa setidaknya terdapat beberapa kendala 

internal, yaitu;  

1. Rendahnya rasa percaya diri terutama siswa sekolah-sekolah pinggiran dan 

berasal dari status sosial ke bawah,  

2. Tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, karena sekolah hanya karena 

sekolah menawarkan sekolah gratis, program wajib belajar, jadi bukan karena 

motivasi ingin merubah status kehidupan;  

3. Dihantui perasaan cemas dan takut gagal, terutama siswa dengan kualitas 

sekolah seadanya ditambah dengan status sosial ekonomi ke bawah; 

4. Siswa kurang piawai membaca cepat dan mendalami makna. Sementara 

banyak pilihan jawaban yang mirip. "Pilihan jawaban sulit dibedakan," 

5. Rendahnya penguasaan materi. 

6. Rendahnya kepekaan berbahasa dan kemampuan siswa untuk menganalisis. 

7. Metakognisi membaca yang rendah 
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Sementara kendala eksternal dari siswa datang dari pihak sekolah dan guru, 

yaitu: 

1. Tidak memiliki target dan ukuran belajar yang jelas 

2. Perencanaan belajar yang belum efektif 

3. Metode belajar yang kurang efektif 

4. Sistem belajar yang tidak teratur, khususnya kehadiran guru di sekolah pada 

jam mengajar 

5. Dukungan sarana dan prasarana kurang memadai, bahkan minim 

6. Bahasa soal yang sulit, perintah dan pilihan jawaban yang menjebak 

7. Lingkungan sosial sekolah yang tidak kondusif turut menjadi faktor penyebab 

rendahnya pemahaman membaca pada anak-anak, di antaranya dukungan guru 

dan lingkungan literasi di sekolah yang kurang mendukung 

8. Kurang kondusifnya lingkungan sosial di rumah, kurangnya keterlibatan 

orangtua dalam proses belajar maupun pada aktivitas membaca membuat 

rendah pemahaman membaca pada anak-anak. 

 

D.  Pembahasan 

   Data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa profil pencapaian 

kompetensi peserta didik terhadap kompetensi yang diinginkan dari UASBN SD 

tahun 2011/2012 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA, 

kebanyakan berada di atas 60%, artinya sebagainya 60% testee mampu menjawab 

item soal dengan benar, hanya kompetensi 3 Matematika, hanya 57%, dan 
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kompetensi 5 IPA sebesar 56%.  

Sementara kualitas soal-soal UASBN SD Tahun 201/2012 buatan Tim 

Daerah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA lebih 

banyak tidak memiliki daya pengukur kemampuan (ability) yang baik (OUTFIT). 

Dari aspek Tingkat kesukaran soal Bahasa Indonesia hanya terdiri dari sedang 

dan rendah, hanya sebagian kecil memiliki daya beda yang baik dan cukup, 

sebagian besar harus dibuang dan direvisi, meskipun sebagian besar valid. 

Sedangkan Tingkat Kesukaran item soal Matematika yang disusun memenuhi 

ketiga komponen kesukaran, mudah, sedang dan  sukar , namun dengan proporsi 

kurang seimbang. Sebagian besar soal kualitas daya beda baik dan cukup, hanya 

sedikit yang direvisi dan dibuang, sebagian besar valid. Demikian juga Tingkat 

Kesukaran soal mata pelajaran IPA hanya terdiri dua komponen tingkat 

kesukaran saja, mudah dan sedang. Item soal IPA  lebih banyak item soal yang 

berkualitas baik, sisanya cukup, direvisi dan dibuang, serta lebih banyak soal 

yang valid.  

Oleh karena itu kemampuan seluruh tim pembuat soal masih perlu 

ditingkatkan, khususnya dalam aspek Ability. Dalam aspek Parameter tes, yakni 

Tingkat Kesukaran, tim pembuat soal Matematika lebih baik dari Bahasa 

Indonesia dan IPA. Sementara kemampuan Daya Pembeda, tim pembuat soal 

Matematika lebih baik dibanding IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk Validitas, 

semua tim pembuat soal Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dapat 

dikategorikan baik. 
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Selain itu, pencapaian kompetensi oleh peserta didik dalam mata pelajaran 

yang di-UASBN-kan dengan profil pencapaian di atas 60% masih perlu 

dipertanyakan, apakah karena memang benar-benar menunjukkan kualitas testee, 

atau karena kualitas item yang kebanyakan tidak mempunyai kemampuan 

pengukur yang baik, terlalu sedang dan mudah, dan kebanyakan tidak laik 

(direvisi dan dibuang). 

Profil pencapaian kompetensi dan kualitas soal nampaknya berkaitan, 

karena pencapaian kompetensi kebanyakan di atas 60%, terlebih-lebih 

kompetensi Bahasa Indonesia, perlu ditelisik lebih mendalam. Hal demikian 

disebabkan kualitas soal mata pelajaran Bahasa Indonesia lebih buruk 

dibandingkan Matematika dan IPA. Sehingga testee yang berasal dari sekolah 

yang dikategorikan mencapai nilai-nilai tinggi dalam pencapaian kompetensi, 

kemungkinan selain mereka menguasai materi kompetensi yang diujikan, juga 

dikarenakan kualitas soal yang kurang bagus. 

Meskipun dengan kualitas soal yang kurang bagus, khususnya soal mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, namun masih terdapat beberapa testee yang tidak 

mampu mencapai profile kompetensi yang ditetapkan, khususnya sekolah-

sekolah yang dikategorikan rendah pencapaian kompetensi, melalui indikator 

nilai UASBN yang diperoleh.  

Rendahnya pencapaian kompetensi yang diinginkan dalam UASBN SD 

Tahun 2011/2012 pada sekolah-sekolah yang dikategorikan rendah, disebabkan 

oleh berbagai hal, baik dari intern peserta didik maupun ekstern. Faktor-faktor 
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intern dan eksterni itu, antara lain adalah: 

1. Faktor intern dari peserta didik 

   Rendahnya rasa percaya diri terutama siswa sekolah-sekolah pinggiran 

dan berasal dari status sosial ke bawah; 

  Tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, karena sekolah hanya 

karena sekolah menawarkan sekolah gratis, program wajib belajar, jadi 

bukan karena motivasi ingin merubah status kehidupan;  

  Dihantui perasaan cemas dan takut gagal, terutama siswa dengan 

kualitas sekolah seadanya ditambah dengan status sosial ekonomi ke 

bawah; 

  Siswa kurang piawai membaca cepat dan mendalami makna. 

Sementara banyak pilihan jawaban yang mirip. "Pilihan jawaban sulit 

dibedakan," 

  Rendahnya penguasaan materi; 

  Rendahnya kepekaan berbahasa dan kemampuan siswa untuk 

menganalisis. 

  Metakognisi membaca yang rendah 

2. Faktor ekstern dari peserta didik baik guru maupun sekolah 

 Tidak memiliki target dan ukuran belajar yang jelas 

 Perencanaan belajar yang belum efektif 

 Metode belajar yang kurang efektif 
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  Sistem belajar yang tidak teratur, khususnya kehadiran guru di sekolah 

pada jam mengajar. 

  Dukungan sarana dan prasarana kurang memadai, bahkan minim. 

  Bahasa soal yang sulit, perintah dan pilihan jawaban yang menjebak 

  Lingkungan sosial sekolah yang tidak kondusif turut menjadi faktor 

penyebab rendahnya pemahaman membaca pada anak-anak, di antaranya 

dukungan guru dan lingkungan literasi di sekolah yang kurang 

mendukung 

  Kurang kondusifnya lingkungan sosial di rumah, kurangnya keterlibatan 

orangtua dalam proses belajar maupun pada aktivitas membaca membuat 

rendah pemahaman membaca pada anak-anak. 

 

Beberapa faktor kendala atau penghambat dari intern peserta didik, 

maupun ekstern baik sekolah, guru maupun keluarga, nampaknya saling berkaitan 

sebagai faktor-faktor pendidikan yang berkaitan dengan hasil belajar. Faktor-

faktor pendidikan dengan hasil-hasil belajar, seperti jumlah kelas (Glass 

et.all,1982; Mosteller, 1985), kualifikasi guru (Ferguson,1991), luas sekolah 

(Haller,1993), kualitas guru (National Comissions on Teaching and America’s 

Future, 1996; National Education Goals Panel, 1998), kompetensi guru mengajar 

dan kebijakan terhadap standar pengangkatan calon guru (Hammond, 2000). Hal 

yang sama juga dikemukakan oleh Wenglinsky (2002), bahwa banyak pembaharu 
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pendidikan terutama yang berhubungan dengan gerakan penetapan standar, 

mereka menetapkan bahwa kunci untuk meningkatkan prestasi siswa terletak 

pada peningkatan kualitas sekolah. Selanjutnya menurut Wenglinsky, jika standar 

akademik sudah ditetapkan, kurikulum dan penilaian ditujukan pada pencapaian 

standar akademik, para guru memiliki keterampilan mengajar pada tingkat 

standar yang ditetapkan, maka prestasi belajar akan meningkat. Akhirnya 

Wenglinsky mengemukakan terdapat 5 variabel yang secara positif berhubungan 

dengan prestasi siswa, yaitu, kompetensi mata pelajaran, pengembangan profesi 

dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, pengembangan profesi yang beragam, 

lebih memporsikan praktek/keterampilan dalam mengajar, dan keterampilan-

keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Salah satu hal yang juga dapat dianggap berpengaruh terhadap 

karakteristik sekolah dan guru adalah letak geografis sekolah yang mempunyai 

implikasi terhadap upaya-upaya reformasi sekolah. Bruno (2002) mengemukakan 

bahwa upaya-upaya reformasi sekolah yang bertujuan untuk mendorong 

terjadinya kesamaan dan keberhasilan pada masyarakat kota maupun desa, amat 

tergantung pada kualitas personal guru yang mengajar dalam melaksanakan 

program pembelajaran. Menurut Bruno, terdapat hubungan yang kuat antara 

kualitas geografi dari lingkungan lokasi sekolah, tingkat ketidakhadiran guru, 

tingkat ketergantungan pada guru pengganti untuk melaksanakan program 

pembelajaran. Bahkan Corocoran, Walker dan White (1998) mengemukakan 

bahwa secara esensial, konteks geografi atau lingkungan dari berbagai kondisi 
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kerja sekolah. Ketidakhadiran guru membawa dua konsekuensi, yakni, 

melemahkan sumber-sumber sekolah dan memperberat faktor resiko yang 

dihadapi siswa, khususnya terhadap siswa yang miskin, khususnya, baik pada 

moral mereka sebagai peserta didik, maupun  kesadaran mereka terhadap 

keberhasilan belajar  di kelas. Olsen (1971) mengemukakan bahwa 

ketidakhadiran guru membawa implikasi terhadap reformasi sekolah dan kualitas 

dari program pembelajaran pada lingkungan sekolah dan kebijakan untuk 

meningkatkan kualitas dan keberhasilan di tingkat sekolah. 

Faktor-faktor pendidikan dalam kaitannya dengan hasil belajar juga 

diuangkapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 

Pendidikan Nasional, Mansyur Ramli, menyatakan bahwa salah satu penyebab 

rendahnya nilai bahasa Indonesia adalah karena siswa kurang piawai membaca 

cepat dan mendalami makna. Sementara banyak pilihan jawaban yang mirip. Hal 

yang serupa juga dikemukakan oleh Rifa Hidayah bahwa rendahnya pemahaman 

membaca pada anak-anak terutama anak-anak kelas 5 SD terkait motivasi dan 

metakognisi membaca yang rendah. Rifa menunjuk lingkungan sosial sekolah 

yang tidak kondusif turut menjadi faktor penyebab rendahnya pemahaman 

membaca pada anak-anak, di antaranya dukungan guru dan lingkungan literasi di 

sekolah yang kurang mendukung, serta berbagai sarana prasarana membaca di 

sekolah yang kurang memadai.  

Thobias Uly (2008) mengungkapkan, faktor-faktor penyebab rendahnya 

mutu pendidikan karena masih rendahnya kualitas pembinaan oleh pejabat teknis 
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terutama pada tingkat operasional di sekolah/kabupaten/kota, 

jumlah/mutu/kompetensi guru serta pemerataannya yang masih timpang atau tak 

sesuai dengan kebutuhan, banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru, 

guru mengajar tak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, lalu sebagian 

kompetensi dasar atau standar kompetensi kelulusan tak dijabarkan secara tepat 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, jumlah/kompetensi pengawas 

pendidikan yang kurang/rendah dibandingkan dengan kebutuhan, kurangnya 

peranserta orang tua dan masyarakat dalam mendukung pengembangan 

pendidikan, dan lemahnya penerapan sistem managemen berbasis sekolah di 

sekolah. 

 

D. Formulasi Alternatif Kebijakan Upaya Peningkatan Mutu Pencapaian 

Kompetensi Dasar Khususnya dan Mutu Pendidikan SD Umumnya 

Berdasarkan telaah terhadap faktor-faktor intern peserta didik dan 

eksternnya yang berkaitan dengan hasil belajar, terutama hasil UASBN SD, maka 

direkomendasikan beberapa solusi kebijakan yang menyeluruh maupun parsial, 

yaitu: 

1. Peningkatan jumlah, mutu dan pemerataan guru SD pada semua jenis dan 

jenjang pendidikan sesuai kebutuhan,  

2. Benahi sistem managemen pendidikan dan sekolah SD yang lebih profesional 

dan handal, 

3. Peningkatan sarana/prasarana belajar SD yang memadai seperti perpustakaan, 
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laboratorium, buku pegangan guru dan siswa. 

4. Pembinaan SD yang berkelanjutan dari pejabat yang berwenang serta 

dukungan biaya operasional pendidikan yang cukup. 

5. Diklat khusus yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah, 

guru dan pengawas SD dalam aspek peningkatan kompetensi guru dalam 

menjabarkan standar kompetensi dan standar kompetensi lulusan dalam RPP.  

6. Peningkatan kemampuan guru SD dalam menyusun atau menulis soal ujian 

berbasis kompetensi, 

7. Peningkatan mutu pembelajaran SD dengan pemberian pelatihan untuk 

mendukung pengembangan mata pelajaran UASBN. 

8. Evaluasi berkala dan berkelanjutan terhadap para guru SD yang telah 

memberikan materi pelajaran di sekolah, khususnya mata pelajaran yang di-

UASBN-kan. 

9. Peningkatan kegiatan kelompok guru (KKG) dalam membedah potensi siswa 

menurut mata pelajaran, khususnya mata pelajaran yang di-UASBN-kan.. 

10. Meningkatkan peran KKG, sehingga masing-masing sekolah tahu masalahnya 

sekaligus bisa mencari strategi yang tepat untuk mengurangi kesenjangan 

antara wilayah kota dan pinggiran, 

11. Peningkatan sarana dan prasana pendidikan di SD-SD pinggiran, dan 

partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan juga perlu ditingkatkan. 

Selama ini partisipasi masyarakat di daerah pinggiran masih rendah. Sehingga 

proses pendidikan hanya diserahkan kepada sekolah termasuk biaya, akhir 
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mem beratkan sekolah. Formulasi partisipasi masyarakat perlu didirumuskan 

formatnya oleh Dinas pendidikan Kota Banjarmasin. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

1. Profil pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi yang 

diinginkan dari UASBN SD tahun 2011/2012 dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, Matematika dan IPA, kebanyakan berada di atas 60%, artinya 

sebagainya 60% testee mampu menjawab item soal dengan benar, hanya 

kompetensi 3 Matematika, hanya 57%, dan kompetensi 5 IPA sebesar 56%. 

2. Kualitas soal-soal UASBN SD Tahun 201/2012 buatan Tim Daerah untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA lebih banyak tidak memiliki 

daya pengukur kemampuan (ability) yang baik (OUTFIT).  

3. Dari aspek Tingkat kesukaran soal Bahasa Indonesia hanya terdiri dari sedang 

dan rendah, hanya sebagian kecil memiliki daya beda yang baik dan cukup, 

sebagian besar harus dibuang dan direvisi, meskipun sebagian besar valid. 

Sedangkan Tingkat Kesukaran item soal Matematika yang disusun memenuhi 

ketiga komponen kesukaran, mudah, sedang dan sukar, namun dengan proporsi 

kurang seimbang. Sebagian besar soal kualitas daya beda baik dan cukup, 

hanya sedikit yang direvisi dan dibuang, sebagian besar valid. Tingkat 

Kesukaran soal mata pelajaran IPA hanya terdiri dua komponen tingkat 

kesukaran saja, mudah dan sedang. Item soal IPA  lebih banyak item soal yang 

berkualitas baik, sisanya cukup, direvisi dan dibuang, serta lebih banyak soal 
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yang valid. 

4. Kemampuan seluruh tim pembuat soal masih perlu ditingkatkan, khususnya 

dalam aspek Ability. Dalam aspek Parameter tes, yakni Tingkat Kesukaran, 

tim pembuat soal Matematika lebih baik dari Bahasa Indonesia dan IPA. 

Sementara kemampuan Daya Pembeda, tim pembuat soal Matematika lebih 

baik dibanding IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk Validitas, semua tim 

pembuat soal Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dapat dikategorikan baik. 

5. Pencapaian kompetensi oleh peserta didik dalam mata pelajaran yang di-

UASBN-kan dengan profil pencapaian di atas 60% masih perlu dipertanyakan, 

apakah karena memang benar-benar menunjukkan kualitas testee, atau karena 

kualitas item yang kebanyakan tidak mempunyai kemampuan pengukur yang 

baik, terlalu sedang dan mudah, dan kebanyakan tidak laik (direvisi dan 

dibuang). 

6. Profil pencapaian kompetensi dan kualitas soal nampaknya berkaitan, karena 

pencapaian kompetensi kebanyakan di atas 60%, terlebih-lebih kompetensi 

Bahasa Indonesia, perlu ditelisik lebih mendalam. Hal demikian disebabkan 

kualitas soal mata pelajaran Bahasa Indonesia lebih buruk dibandingkan 

Matematika dan IPA. Sehingga testee yang berasal dari sekolah yang 

dikategorikan mencapai nilai-nilai tinggi dalam pencapaian kompetensi, 

kemungkinan selain mereka menguasai materi kompetensi yang diujikan, juga 

dikarenakan kualitas soal yang kurang bagus. 
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7. Meskipun dengan kualitas soal yang kurang bagus, khususnya soal mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, namun masih terdapat beberapa testee yang tidak 

mampu mencapai profile kompetensi yang ditetapkan, khususnya sekolah-

sekolah yang dikategorikan rendah pencapaian kompetensi, melalui indikator 

nilai UASBN yang diperoleh.  

 

B. Rekomendasi 

1. Peningkatan jumlah, mutu dan pemerataan guru SD pada semua jenis dan 

jenjang pendidikan sesuai kebutuhan. 

2. Benahi sistem managemen pendidikan dan sekolah SD yang lebih profesional 

dan handal. 

3. Peningkatan sarana/prasarana belajar SD yang memadai seperti perpustakaan, 

laboratorium, buku pegangan guru dan siswa. 

4. Pembinaan SD yang berkelanjutan dari pejabat yang berwenang serta 

dukungan biaya operasional pendidikan yang cukup. 

5. Diklat khusus yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah, 

guru dan pengawas SD dalam aspek peningkatan kompetensi guru dalam 

menjabarkan standar kompetensi dan standar kompetensi lulusan dalam RPP.  

6. Peningkatan kemampuan guru SD dalam menyusun atau menulis soal ujian 

berbasis kompetensi, 

7. Peningkatan mutu pembelajaran SD dengan pemberian pelatihan untuk 

mendukung pengembangan mata pelajaran UASBN. 
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8. Evaluasi berkala dan berkelanjutan terhadap para guru SD yang telah 

memberikan materi pelajaran di sekolah, khususnya mata pelajaran yang di-

UASBN-kan. 

9. Peningkatan kegiatan kelompok guru (KKG) dalam membedah potensi siswa 

menurut mata pelajaran, khususnya mata pelajaran yang di-UASBN-kan.. 

10. Meningkatkan peran KKG, sehingga masing-masing sekolah tahu masalahnya 

sekaligus bisa mencari strategi yang tepat untuk mengurangi kesenjangan 

antara wilayah kota dan pinggiran, 

11. Peningkatan sarana dan prasana pendidikan di SD-SD pinggiran, dan 

partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan juga perlu ditingkatkan. 

Selama ini partisipasi masyarakat di daerah pinggiran masih rendah. Sehingga 

proses pendidikan hanya diserahkan kepada sekolah termasuk biaya, akhir 

mem beratkan sekolah. Formulasi partisipasi masyarakat perlu didirumuskan 

formatnya oleh Dinas pendidikan Kota Banjarmasin. 

12. Dilaksanakan pelatihan peningkatan mutu keterampilan tim pembuat soal 

Daerah Kalimantan Selatan, dan Kab/Kota, khususnya kemampuan menyusun 

item soal yang memiliki daya mengukur kemampuan (ability) yang baik, 

tingkat kesukaran dan daya pembeda beragam dan proporsional. 

13. Keterampilan membuat soal perlu dijadikan jadwal pelatihan berkala bagi 

guru-guru SD/MI, SMP/MTs dan SMK/K/MA dalam kegiatan MGMP dan 

KKG secara berkala, sehingga para guru terampil dalam menyusun item soal 

dan menganalisisnya. 
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14. Perguruan tinggi dengan bekerjasama pemerintah Kab/Kota melalui Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pelatihan analisis test terbaru kepada 

para guru, agar semakin mengetahui hakikat dari tes, sehingga dapat 

mengeliminasi ketidakjujuran yang terjadi selama penyelenggaraan UASBN. 
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