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BAB I
PENDAHULUAN

J.

PEGUKURAN DAN EVALUASI
Menurut Arikunto (2000), kita tidak dapat
mengadakan penilain sebelum kita mengadakan
pengukuran.

• Mengukur adalah membandingkan sesuatu
dengan satu ukuran. Pengukuran bersifat
kuantitatif.
• Menilai adalah mengambil suatu keputusan
terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan
buruk. Penilaian bersifat kualitatif.
• Mengadakan Evaluasi meliputi kedua langkah
diatas, yakni mengukur dan menilai
Jadi, dalam istilah asing pengukuran adalah
Measurement, sedang penilaian adalah Evaluation.
Dari kata evaluation inilah diperoleh kata evaluasi
yang berarti menilai (tetapi dilakukan dengan
mengukur terlebih dahulu). Jadi evaluasi adalah
kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang
bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi
tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang
tepat dalam mengambil keputusan, yang dimaksudkan
untuk membantu para guru dalam pengambil
keputusan dalam usaha menjawab pertanyaan atau
permasalahan yang ada.
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Evaluasi pendidikan menurut Sudijono
(2011:1) diartikan sebagai suatu tindakan atau
kegiatan (yang dilaksanakan dengan maksud untuk)
atau suatu proses (yang berlangsung dalam rangka)
menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia
pendidikan (yaitu segala sesuatu yang berhubungan
dengan, atau yang terjadi di lapangan pendidikan).
Atau singkatnya: Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan
atau proses penentuan nilai pendidikan, sehingga
dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya.
K. HUBUNGAN ANTARA PENILAIAN
(EVALUATION) DAN PENGUKURAN
(MEASUREMENT)
Ada tiga hal yang ditekankan hubungan
pengukuran, penilaian dan evaluasi. Pengukuran pada
hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan
atau atas dasar ukuran tertentu seperti hasil 360
Celcius, 380 Celcius dan seterusnya. Sederhananya
pengukuran bersifat kuantitatif (berbentuk angkaangka) yang dibedakan atas pengukuran bukan untuk
menguji sesuatu (pengukuran oleh penjahit),
pengukuran untuk menguji sesuatu (mengukur daya
tahan baja terhadap berat) serta pengukuran unuk
menilai (pengukuran kemajuan belajar peserta didik).
Kemudian dijelaskan pula mengenai pengertian
penilaian adalah menilai sesuatu. Mengandung
pengertian mengambil keputusan terhadap sesuatu
dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran
baik-buruk, sehat atau sakit dan sebagainya.
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Hematnya penilaian bersifat kualitatif (tidak berbentuk
angka). Dua kegiatan diatas secara keseluruhan
disebut sebagai evaluasi. Dengan kata lain evaluasi
merupakan kegiatan mengukur serta menialai sesuatu
(Sudijono, 2011).
Pengertian sederhana mengenai pengukuran
dijabarkan pula sebagai bentuk definisi untuk
menjawab berapa banyak?. Ukuran banyak digunakan
untuk menentukan luas atau kuantitas dari sesuatu.
Sedangkan pengertian penilaian digunakan untuk
menjawab pertanyaan berapa nilainya?. Jangkauan
yang dimaksud berupa tindakan baik-buruk, benarsalah atau tindakan lainnyayang bersifat kualitatif.
Kemudian definisi keduanya sebagai broses untuk
mengetahui seberapa banyak dan nilai yang harus
diberikan merupakan proses dan atau bentuk dari
kegiatan evaluasi pendidikan.
L. PERBEDAAN ANTARA PENILAIAN DAN
PENELITIAN
Perbedaan yang mendasar antara penilaian dan
penelitian terlihat dari 3 (tiga) jenis indikatornya yaitu
dasar berpijaknya, tujuannya serta temanya. Perbedaan
dasar berpijak pada penilitian senantiasa mendasarkan
diri pada suatu kriteria (tolak ukur) sedangkan
penelitian belum tentu berpijak dari pada suatu
kriteria. Kemudia perbedaan tujuannya, pada penilaian
bukan bertujuan untuk menemukan dalil atau teori,
atau membuat sebuah generalisasi (kesimpulan umum)
tetapi untuk menentukan nilai dari sesuatu atas dasar
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kriteria yang ditetapkan. Namun berbeda dengan
tujuan penilitian yang selalu berusaha menemukan
dalil atau teori baru sehingga nantinya dapat dilakukan
generalisasi. Pembeda yang terakhir yaitu pada
temanya, penilaian melakukan pengukuran untuk
memperoleh data perbandingan berdasar kriteria yang
ada, memberi interpretasi pula terhadap pengukuran
apa yang sesuai berdasar kriteria, menentukan dan
mengambil keputusan sebagai orientasi utama.
Berbeda halnya dengan tema penelitian dimana
pengukura dilakukan untuk menemukan dalil atau
teori serta dapat membuat generalisasi. Orientasi pada
penilitian ini didasari atas pengambilan kesimpulan.
M. FUNGSI EVALUASI PENDIDIKAN
Fungsi Evaluasi ada berbagai macam . Adapun
secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan
dapat dilihat dari tiga segi (Sudijono,2011), yaitu:
1. Segi Psikologis
2. Segi Didaktik
3. Segi Administratif.
Secara psikologis, kegiatan evaluasi dalam
bidang pendidikan disekolah dapat disoroti dari
dua sisi, yaitu dari sisi peserta didik dan dari sisi
pendidik.
a. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara
psikologis akan memberikan pedoman atau
pegangan bathin kepada mereka untuk
mengenal kapasitas dan status dirinya masingIlmu Dasar Evaluasi Pendidikan
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masing di tengah-tengah kelompok atau
kelasnya. Dengan dilakukannya evaluasi
terhadap hasil belajar siswa misalnya, maka
para siswa akan mengetahui apakah dirinya
termasuk siswa yang berkemampuan tinggi,
berkemampuan
rata-rata,
ataukah
berkemampuan rendah.
b. Bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan
memberikan kepastian atau ketetapan hati
kepada diri pendidik tersebut, sudah sejauh
manakah kiranya usaha yang telah
dilakukannya selama ini telah membawa hasil,
sehingga ia secara psikologis memiliki
pedoman atau pegangan bathin yang pasti
guna menentukan langkah-langkah apa saja
yang dipandang perlu dilakukan selanjutnya.
c. Bagi peserta didik, secara didaktik evaluasi
pendidikan (khususnya evaluasi hasil belajar)
akan dapat memberikan dorongan (motivasi)
kepada mereka untuk dapat memperbaiki,
meningkatkan
dan
mempertahankan
prestasinya.
Bagi pendidik, secara didaktik evaluasi
pendidikan

itu

setidak-tidaknya

memiliki

lima

macam fungsi, yaitu:
a. Memberikan landasan untuk menilai hasil
usaha (prestasi) yang telah dicapai oleh
peserta didiknya.
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b. Memberikan informasi yang sangat berguna,
guna mengetahui posisi masing-masing
peserta didik di tengah-tengah kelompoknya.
c. Memberikan bahan yang penting untuk
memilih dan kemudian menetapkan status
peserta didik
d. memberikan pedoman untuk mencari dan
menemukan jalan keluar bagi peserta didik
yang memang memerlukannya
e. memberikan petunjuk tentang sudah sejauh
manakah program pengajaran yang telah
ditentukan telah dapat dicapai.
Adapun secara administratif, evaluasi
pendidikan setidak-tidaknya memiliki tiga macam
fungsi, yaitu:
a. Memberikan Laporan
Dengan melakukan evaluasi, akan dapat
disusun

dan

disajikan

laporan

mengenai

kemajuan dan perkembangan peserta didik
setelah mereka mengikuti proses pembelajaran
dalam jangka waktu tertentu. Laporan mengenai
kemajuan dan perkembangan peserta didik itu
pada umumnya tertuang dalam bentuk Buku
Laporan Kemajuan Belajar Siswa, yang lebih
dikenal dengan istilah Rapor (untuk tingkat
pendidikan dasar dan menengah), atau Kartu
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Hasil Studi (KHS) bagi peserta didik di lembaga
pendidikan tinggi, yang selanjutnya disampaikan
kepada para orang tua peserta didik tersebut pada
setiap akhir catur wulan atau akhir semester.
b. Memberikan Bahan-bahan Keterangan (Data)
Setiap keputusan pendidikan harus
didasarkan kepada data yang lengkap dan akurat.
Dalam hubungan ini, nilai-nilai hasil belajar
peserta didik yang diperoleh dari kegiatan
evaluasi, adalah merupakan data yang sangat
penting untuk keperluan pengambilan keputusan
pendidikan dan lembaga pendidikan: apakah
seseorang peserta didik dapat dinyatakan tamat
belajar, dapat dinyatakan naik kelas, tinggal
kelas, lulus ataukah tidak lulus, dan sebagainya.
c. Memberikan Gambaran
Gambaran mengenai hasil-hasil yang telah
dicapai dalam proses pembelajaran tercermin
antara lain dari hasil-hasil belajar para peserta
didik setelah dilakukannya evaluasi hasil belajar.
Dari kegiatan evaluasi hasil belajar yang telah
dilakukan untuk berbagai jenis mata pelajaran
misalnya, akan dapat tergambar bahwa dalam
mata

pelajaran

tertentu,
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kemampuan

peserta

didik

masih

sangat

memprihatinkan, dan pada mata pelajaran tertentu
kemampuan

peserta

didik

sangat

menggembirakan. Gambaran tentang kualitas
hasil belajar peserta didik juga dapat diperoleh
berdasar data yang berupa Nilai Ujian, Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) dan lain-lain.
N. TUJUAN EVALUASI PENDIDIKAN
Terdapat 2 (dua) tujuan evaluasi pendidikan,
yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
1. Tujuan Umum
Secara umum tujuan evaluasi dalam bidang
pendidikan ada dua, yaitu:
a. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan
yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai
taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang
dialami oleh para peserta didik, setelah
mereka mengikuti proses pembelajaran dalam
jangka waktu tertentu. Dengan kata lain
tujuan umum dari evaluasi dalam pendidikan
adalah untuk memperoleh data pembuktian,
yang akan menjadi petunjuk samapi damana
tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan
peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan
kurikuler, setelah mereka menempuh proses
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pembelajaran dalam jangka waktu yang telah
ditentukan.
b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari
metode-metode pengajaran yang telah
dipergunakan dalam proses pembelajaran
selama jangka waktu tertentu. Jadi tujuan
umum yang kedua dari evaluasi dalam
pendidikan adalah untuk mengukur dan
menilai sampai dimanakah efektivitas
mengajar dan metode-metode mengajar yang
telah diterapkan atau dilaksanakan oleh
pendidik, serta kegiatan belajar yang
dilaksanakan oleh peserta didik.
2. Tujuan Khusus
Adapun yang menjadi tujuan khusus dari
kegiatan evaluasi pendidikan adalah:
a. Untuk merangsang kegiatan peserta didik
dalam menempuh program pendidikan.
Tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin
timbul kegairahan atau rangsangan pada diri
peserta didik untuk memperbaiki dan
meningkatkan prestasinya masing-masing.
b. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor
penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan
peserta didik dalam mengikuti program
pendidikan, sehingga dapat dicari dan
ditemukan jalan keluar atau cara-cara
perbaikannya.
Ilmu Dasar Evaluasi Pendidikan
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O. KEGUNAAN EVALUASI PENDIDIKAN
Ada beberapa kegunaan yang dapat
disarikan dari evaluasi pendidikan.
1. Terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna
memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang
telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program
pemdidikan.
2. Terbukanya
kemungkinan
untuk
dapat
diketahuinya
relevansi
antara
program
pendidikan yang telah dirumuskan, dengan
tujuan yang hendak dicapai.
3. Terbukanya
kemungkinan
untuk
dapat
dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian dan
penyempurnaan program pendidikan yang
dipandang lebih berdaya dan berhasil, sehingga
tujuan yang dicita-citakan, akan dapat dicapai
dengan hasil yang sebaik-baiknya.

P. KLASIFIKASI EVALUASI PENDIDIKAN
Pengklasifikasian evaluasi pendidikan dapat
dilakukan dengan jalan membedakan evaluasi
pendidikan kedalam 3 (tiga) kategori berdasarkan
fungsi evaluasi dalam proses pendidikan, pemanfaatan
informasi yang bersumber dari kegiatan evaluasi
pendidikan serta latar belakang bagaimanakah
pelaksanaan evaluasi itu sendiri. Berdasarkan
Ilmu Dasar Evaluasi Pendidikan
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fungsinya, evaluasi diklasifikasikan sebagai bentuk
pelaksanaan program pendidikan dalam rangka
memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis serta
evaluasi pendidikan dilaksanakan sebagai bentuk
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan didaktik. Kalau
berbicara mengenai pengklasifikasian berdasarkan
pemanfaatan informasi yang bersumber dari kegiatan
evaluasi pendidikan, evaluasi pendidikan mendasarkan
diri pada banyaknya orang yang terlihat dalam
pengambilan keputusan pendidikan. Kemudian
digolonkan menjadi dua yaitu evaluasi pendidikan
dalam rangka pengambilan keputusan pendidikan
yang bersifat indifidual serta evaluasi pendidikan
dalam rangka pengambilan keputsan pendidikan yang
bersifat situasional.
Pengklasifikasian berdasarkan informasi dari
kegiatan evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi
pendidikan yang mendasarkan diri padajenis atau
macamnya keputusan pendidikan. Selanjutnya
digolongkan pula kedalam 4 (empat) golongan yaitu
evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalamrangka
mengambil keputusan yang bersifat didaktik, evaluasi
pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka
pengambilan keputusan-keputusan pendidikan yang
bersifat bimbingan dan penyuluhan, evaluasi
pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka
pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat
administratif dan evaluasi pendidikan yang
dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan
yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ilmiah
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(riset).Untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah
evaluasi itu dilaksanakan, evaluasi digolongkan
kembali menjadi dua golongan, yaitu evaluasi formatif
(dilakukan ketika kegiatan belajar berlangsung) serta
evaluasi sumatif (dilakukan ketika kegiatan belajar
selesai/berakhir).
Q. OBYEK (SASARAN) EVALUASI
PENDIDIKAN
Yang dimaksud obyek evaluasi adalah segela
hal yang bertalian dengan kegiatan atau proses
pendidikan sebagai pusat perhatian atau pengamatan.
Obyek evaluasi yang dimaksud selanjutnya dibagi
kembali atas 3 (tiga) aspek yaitu aspek kemampuan
(intelektual), aspek kepribadian (sifat yang ada pada
diri seseorang dalam bentuk tingkah laku) dan aspek
sikap (tingkah laku manusia).

R. SUBYEK (PELAKU) EVALUASI
PENDIDIKAN
Subyek dalam evaluasi adalah orang yang
melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang
pendidikan. Dalam kegiatan evaluasi pendidikan
dimana prestasi belajar sebagai sasarannya, yang
menjadi subyek adalah guru dan atau dosen sebagai
pengasuh mata pelajaran atau mata kuliah tertentu.
Berbeda halnya dengan melakukan evaluasi
Ilmu Dasar Evaluasi Pendidikan
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kepribadian siswa yang dilakukan dengan instrumen
tes yang bersifat baku, maka subyek evaluasinya harus
seorang psikolog. Hal ini disebabkan karena alat
evaluasi digunakan untuk mengukur kepribadian
seseorang bersifat rahasia, dimana hasil tes yang
dilakukan hanya dapar diinterpretasikan oleh seorang
psikolog.
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BAB II
TEKNIK EVALUASI HASIL BELAJAR

A. PRINSIP-PRINSIP DASAR EVALUASI
BELAJAR
Menurut Sudijono (2011:30) evaluasi
terhadap hasil belajar setidaknya mencakup dua
hal, yaitu evaluasi pencapaian peserta didik
terhadap tujuan khusus dan evaluasi pencapaian
peserta didik terhadap tujuan umum pengajaran.
Evaluasi hasil belajar dapat terlaksana jika
menggunakan tiga prinsip dasar yakni:
1. Prinsip Keseluruhan
Yang dimaksud dengan evaluasi yang
berprinsip keseluruhan atau menyeluruh atau
komprehensif adalah evaluasi tersebut dilaksanakan
secara bulat, utuh, menyeluruh. Maksud dari
pernyataan ini adalah bahwa dalam pelaksanaannya
evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara terpisah,
tetapi mencakup berbagai aspek yang dapat
menggambarkan perkembangan atau perubahan
tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik
sebagai makhluk hidup dan bukan benda mati.
Ilmu Dasar Evaluasi Pendidikan
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Dalam hubungan ini, evaluasi diharapkan
tidak hanya menggambarkan aspek kognitif, tetapi
juga aspek psikomotor dan afektif pun diharapkan
terangkum dalam evaluasi. Jika dikaitkan dengan
mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia,
penilaian

bukan

hanya

menggambarkan

pemahaman siswa terhadap materi ini, melainkan
juga harus dapat mengungkapkan sudah sejauh
mana

peserta

didik

mengimplementasikan

dapat
materi

menghayati
tersebut

dan
dalam

kehidupannya.
Jika prinsip evaluasi yang pertama ini
dilaksanakan,

akan

diperoleh

bahan-bahan

keterangan dan informasi yang lengkap mengenai
keadaan dan perkembangan subjek subjek didik
yang sedang dijadikan sasaran evaluasi.

2. Prinsip Kesinambungan
Istilah lain dari prinsip

ini

adalah

kontinuitas. Penilaian yang berkesinambungan ini
artinya adalah penilaian yang dilakukan secara
terus menerus, sambung-menyambung dari waktu
ke waktu. Penilaian secara berkesinambungan ini
Ilmu Dasar Evaluasi Pendidikan
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akan

memungkinkan

si

penilai

memperoleh

informasi yang dapat memberikan gambaran
mengenai kemajuan atau perkembangan peserta
didik sejak awal mengikuti program pendidikan
sampai

dengan

saat-saat

mereka

mengakhiri

program-program pendidikan yang mereka tempuh.

3. Prinsip Objektivitas
Prinsip objektivitas mengandung makna
bahwa evaluasi hasil belajar terlepas dari faktorfaktor yang sifatnya subjektif. Orang juga sering
menyebut prinsip objektif ini dengan sebutan “apa
adanya”. Istilah apa adanya ini mengandung
pengertian

bahwa

materi

evaluasi

tersebut

bersumber dari materi atau bahan ajar yang akan
diberikan sesuai atau sejalan dengan tujuan
instruksional khusus pembelajaran. Ditilik dari
pemberian skor dalam evaluasi, istilah apa adanya
itu mengandung pengertian bahwa pekerjaan
koreksi, pemberian skor, dan penentuan nilai
terhindar dari unsur-unsur subjektivitas yang
melekat pada diri tester. Di sini tester harus dapat
mengeliminasi

sejauh

mungkin

Ilmu Dasar Evaluasi Pendidikan
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kemungkinan “hallo effect” yaitu jawaban soal
dengan tulisan yang baik mendapat skor lebih
tinggi daripada jawaban soal yang tulisannya lebih
jelek padahal jawaban tersebut sama. Demikian
pula “kesan masa lalu” dan lain-lain harus
disingkirkan jauh-jauh sehingga evaluasi nantinya
menghasilkan nilai-nilai yang objektif.

Menurut

Depdiknas,

penilaian

hasil

belajar peserta didik pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah didasarkan pada prinsipprinsip sebagai berikut.
1.
2.

3.

4.

Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data
yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
Objektif, berarti penilaian didasarkan pada
prosedur dan kriteria yang jelas, tidak
dipengaruhi subjektivitas penilai.
Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan
atau merugikan peserta didik karena
berkebutuhan khusus serta perbedaan latar
belakang agama, suku, budaya, adat istiadat,
status sosial ekonomi, dan gender.
Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik
merupakan salah satu komponen yang tak
terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
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5.

6.

7.

8.

9.

Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria
penilaian, dan dasar pengambilan keputusan
dapat
diketahui
oleh
pihak
yang
berkepentingan.
Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti
penilaian oleh pendidik mencakup semua
aspek kompetensi dengan menggunakan
berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk
memantau perkembangan kemampuan peserta
didik.
Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara
berencana dan bertahap dengan mengikuti
langkah-langkah baku.
Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan
pada ukuran pencapaian kompetensi yang
ditetapkan.
Akuntabel,
berarti
penilaian
dapat
dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik,
prosedur, maupun hasilnya

B. CIRI-CIRI EVALUASI BELAJAR
Mengacu dari teori yang dikemukakan
oleh Sudijono, ciri-ciri evaluasi hasil belajar
dibedakan atas lima, yaitu sebagai berikut.
1.

Evaluasi dilaksanakan dalam rangka mengukur
keberhasilan belajar peserta didik, pengukuran
tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi
hanya didasarkan pada indikator-indikator atau
gejala-gejala yang nampak. Oleh karena itu,
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2.

3.

4.

5.

masalah ketepatan alat ukur yang digunakan
(valid) menjadi masalah tersendiri.
Pengukuran dalam rangka menilai keberhasilan
belajar peserta didik pada umumnya
menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif atau
angka-angka.
Kegiatan evaluasi hasil belajar pada umumnya
digunakan unit-unit atau satuan-satuan yang
tetap.
Prestasi belajar yang dicapai olih peserta didik
dari waktu ke waktu setelah bersifat relatif,
tidak akan menunjukkan kesamaan dan
tergantung pada faktor-faktor, seperti peserta
didik, penilai, dan situasi yang terjadi pada saat
penilai berlangsung.
Kegiatan hasil belajar sulit dihindari terjadinya
kekeliruan
pengukuran
(error),
yang
disebabkan oleh (a) alat ukurnya (tidak valid
dan realiabel); (b) penilai (faktor subyektif,
kecenderungan nilai murah atau mahal, kesan
pribadi terhadap peserta tes, pengaruh hasil
yang lalu, kesalahan menghitung, suasana hati
penilai); (c) kondisi fisik dan psikis peserta tes;
dan (d) kesalahan akibat suasana ujian
(suasana gaduh, pengawasan yang tidak baik
dan sebagainya).
Dijelaskan pula bahwa kekeliruan tersebut

dapat terjadi karena empat faktor yaitu, faktor alat
pengukur yang tidak tepat, faktor evaluator yang
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dikarenakan suasana batinnya, sifat evaluator
yang pemurah atau pelit dalam pemberian skor,
mudahnya evaluator terpengaruh berita mengenai
peserta didiknya yang akan dinilai dan kesan yang
dialami evaluator dengan peserta didiknya pada
masa lalu, kemudian faktor kekeliruan dalam diri
peserta

didik

dapat

berupa

faktor

Psikis

(kejiwaan), Fisik (jasmani), Nasib, dan faktor
yang terakhir adalah faktor situasi di saat
terjadinya evaluasi hasil belajar tersebut, dimana
lingkungan testee dapat mempengaruhi nilai dari
testee tersebut.

C. BEBERAPA PENDEKATAN DALAM
EVALUASI
Ada dua jenis pendekatan penilaian yang
dapat digunakan untuk menafsirkan skor menjadi
nilai. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan,
proses, standar dan juga akan menghasilkan nilai
yang berbeda. Karena itulah pemilihan dengan
tepat pendekatan yang akan digunakan menjadi
penting. Kedua pendekatan itu adalah Pendekatan
Acuan Norma (PAN) dan Pendekatan Acuan
Patokan (PAP).
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1. Penilaian Acuan Patokan (PAP), Criterion
Reference Test (CRT)
Tujuan penggunaan tes acuan patokan
berfokus pada kelompok perilaku siswa yang
khusus. Joesmani menyebutnya dengan didasarkan
pada kriteria atau standard khusus. Dimaksudkan
untuk mendapat gambaran yang jelas tentang
performan

peserta

tes

dengan

tanpa

memperhatikan bagaimana performan tersebut
dibandingkan dengan performan yang lain. Dengan
kata lain tes acuan kriteria digunakan untuk
menyeleksi

(secara

pasti)

status

individual

berkenaan dengan (mengenai) domain perilaku
yang ditetapkan / dirumuskan dengan baik.
Pada pendekatan acuan patokan, standar
performan yang digunakan adalah standar absolut.
Semiawan menyebutnya sebagai standar mutu
yang mutlak. Criterion-referenced interpretation is
an absolut rather than relative interpetation,
referenced to a defined body of learner behaviors.
Dalam standar ini penentuan tingkatan (grade)
didasarkan pada sekor-sekor yang telah ditetapkan
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sebelumnya dalam bentuk persentase. Untuk
mendapatkan nilai A atau B, seorang siswa harus
mendapatkan sekor tertentu sesuai dengan batas
yang telah ditetapkan tanpa terpengaruh oleh
performan (sekor) yang diperoleh siswa lain dalam
kelasnya.

Salah

satu

kelemahan

dalam

menggunakan standar absolut adalah sekor siswa
bergantung pada tingkat kesulitan tes yang mereka
terima. Artinya apabila tes yang diterima siswa
mudah

akan

sangat

mungkin

para

siswa

mendapatkan nilai A atau B, dan sebaliknya
apabila tes tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan,
maka kemungkinan untuk mendapat nilai A atau B
menjadi sangat kecil. Namun kelemahan ini dapat
diatasi dengan memperhatikan secara ketat tujuan
yang akan diukur tingkat pencapaiannya.
Dalam

menginterpretasi

skor

mentah

menjadi nilai dengan menggunakan pendekatan
PAP, maka terlebih dahulu ditentukan kriteria
kelulusan dengan batas-batas nilai kelulusan.
Umumnya kriteria nilai yang digunakan dalam
bentuk rentang skor berikut:
Rentang Skor Nilai
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80% s.d. 100% A
70% s.d. 79% B
60% s.d. 69% C
45% s.d. 59% D
< 44% E / Tidak lulus

2. Penilaian Acuan Norma (PAN), Norm
Reference Test (NRT)
Tujuan penggunaan tes acuan norma
biasanya lebih umum dan komprehensif dan
meliputi suatu bidang isi dan tugas belajar yang
besar. Tes acuan norma dimaksudkan untuk
mengetahui status peserta tes dalam hubungannya
dengan performans kelompok peserta yang lain
yang telah mengikuti tes. Tes acuan kriteria
Perbedaan lain yang mendasar antara pendekatan
acuan norma dan pendekatan acuan patokan adalah
pada standar performan yang digunakan.
Pada pendekatan acuan norma standar
performan
Artinya

yang

digunakan

bersifat

relatif.

tingkat

performan

seorang

siswa

ditetapkan berdasarkan pada posisi relatif dalam
kelompoknya;

Tinggi

rendahnya

performan

seorang siswa sangat bergantung pada kondisi
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performan

kelompoknya.

Dengan

kata

lain

standar pengukuran yang digunakan ialah norma
kelompok. Salah satu keuntungan dari standar
relatif ini adalah penempatan sekor (performan)
siswa dilakukan tanpa memandang kesulitan suatu
tes secara teliti. Kekurangan dari penggunaan
standar relatif diantaranya adalah (1) dianggap
tidak adil, karena bagi mereka yang berada di
kelas yang memiliki sekor yang tinggi, harus
berusaha mendapatkan sekor yang lebih tinggi
untuk mendapatkan nilai A atau B. Situasi seperti
ini menjadi baik bagi motivasi beberapa siswa. (2)
standar relatif membuat terjadinya persaingan
yang kurang sehat diantara para siswa, karena
pada saat seorang atau sekelompok siswa
mendapat nilai A akan mengurangi kesempatan
pada yang lain untuk mendapatkannya.

D. RANAH KOGNITIF, RANAH AFEKTIF
DAN RANAH PSIKOMOTORIK SEBAGAI
OBYEK EVALUASI HASIL BELAJAR
Materi ranah kognitif, afektif dan
psikomotor sebagai obyek evaluasi belajar,
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dimana ketiga ranah tersebut termuat dalam
taksonomi tujuan pendidikan dari Benjamin
S.Bloom. Dijelaskan pada ranah kognitif
merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental
(otak), dimana pada ranah tersebut terdapat 6
jenjang proses berpikir dari rendah ke tinggi.
Jenjang tersebut dari yang paling rendah yaitu, (1)
Pengetahuan/hafalan/proses
mengingat
(knowledge), (2) Pemahaman sesuatu setelah
sesuatu
itu
diketahui
dan
diingat
(comprehension), (3) Penerapan konsep yang
telah dipahami (application), (4) Kemampuan
seseorang merinci atau menguraikan bahan dan
mampu memahami hubungan dari bagian-bagian
tersebut (analysis), (5) Kemampuan memadukan
bahan-bahan secara logis dan menjadi suatu
bentuk pola yang baru (Syntesis), dan jenjang
berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif
menurut taksonomi Blom adalah (6) Kemampuan
menilai dan mempertimbangkan terhadap suatu
situasi (evaluation). Selanjutnya ranah afektif
dijelaskan sebagai ranah yang berkaitan dengan
sikap dan nilai, disini Krathwohl (1974) dan
kawan-kawan membagi lebih rinci menjadi 4
jenjang yaitu, Receiving atau attending, dimana
yang
dimaksud
adalah
menerima
atau
memperhatikan, baik itu masalah, situasi, gejala
yang datang pada diri individu. Kemudian
Responding, yang merupakan partisipasi aktif
dalam memberikan tanggapan, selanjutnya
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Valuing yang intinya adalah menilai atau
menghargai suatu obyek, Lalu berikutnya
dijelaskan mengenai Organization yang berarti
mengatur atau mengorganisasikan, dimana
dipertemukan dua nilai sehingga terbentuk nilai
baru yang lebih luas dan umum serta lebih bisa
diterima dimasyarakat. Kemudian yang terakhir
adalah Characterization by a Value or Value
Complex, pada jenjang ini peserta didik telah
mempunyai nilai-nilai yang mampu mengontrol
dirinya, sehingga ia memiliki karakteristik diri
yang tetap dan konsisten untuk jangka waktu yang
lama. Ranah terakhir yang dibahas dalam sub-bab
ini adalah ranah psikomotor yang merupakan
ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill)
atau kemampuan bertindak setelah setelah
seseorang tersebut menerima pengalaman belajar,
jadi bisa dikatakan bahwa hasil belajar
psikomotor merupakan kelanjutan dari hasil
belajar kognitif (memahami sesuatu) dan hasil
belajar
afektif
(kecenderungan
dalam
berperilaku). Ketiga ranah tersebut termasuk ke
dalam taksonomi yaitu taksonomi bloom.

1. Taksonomi Bloom
Taksonomi berasal dari dua kata dalam
bahasa

Yunani

yaitu

tassein

yang

berarti

mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan.
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Jadi Taksonomi berarti hierarkhi klasifikasi atas
prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian
digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang
psikolog bidang pendidikan yang melakukan
penelitian

dan

pengembangan

mengenai

kemampuan berpikir dalam proses pembelajara
Sejarah taksonomi bloom bermula ketika
awal tahun 1950-an, dalam Konferensi Asosiasi
Psikolog Amerika, Bloom dan kawan-kawan
mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar
yang

banyak

disusun

di

sekolah,

ternyata

persentase terbanyak butir soal yang diajukan
hanya meminta siswa untuk mengutarakan hapalan
mereka. Konferensi tersebut merupakan lanjutan
dari konferensi yang dilakukan pada tahun 1948.
Menurut Bloom, hapalan sebenarnya merupakan
tingkat

terendah

dalam kemampuan berpikir

(thinking behaviors). Masih banyak level lain yang
lebih tinggi yang harus dicapai agar proses
pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang
kompeten di bidangnya.
Akhirnya

pada

tahun

1956,

Bloom,

Englehart, Furst, Hill dan Krathwohl berhasil
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mengenalkan

kerangka

konsep

kemampuan

berpikir yang dinamakan Bloom Taksonomi. Jadi,
Taksonomi Bloom adalah struktur hierarkhi yang
mengidentifikasikan skills mulai dari tingkat yang
rendah hingga yang tinggi. Tentunya untuk
mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang
rendah harus dipenuhi lebih dulu. Dalam kerangka
konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom
dibagi menjadi tiga domain/ranah kemampuan
intelektual (intellectual behaviors) yaitu kognitif,
afektif dan psikomotorik.
Pada tahun 1994, salah seorang murid
Bloom, Lorin Anderson Krathwohl dan para ahli
psikologi

aliran

kognitivisme

memperbaiki

taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan
zaman.

Hasil

perbaikan

tersebut

baru

dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama
Revisi Taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan
pada ranah kognitif. Revisi tersebut meliputi:
1) Perubahan kata kunci dari kata benda
menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi.
2) Perubahan hampir terjadi pada semua
level hierarkhis, namun urutan level masih sama
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yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi.
Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6.
Perubahan-

perubahan

tersebut

dapat

dijelaskan sebagai berikut:
• Pada level 1, knowledge diubah menjadi
remembering (mengingat).
• Pada

level

2,

comprehension

dipertegas

menjadi understanding (memahami).
• Pada level 3, application diubah menjadi
applying (menerapkan).
• Pada level 4, analysis menjadi analyzing
(menganalisis).
• Pada level 5, synthesis dinaikkan levelnya
menjadi level 6 tetapi dengan perubahan
mendasar, yaitu creating (mencipta).
• Pada level 6, Evaluation turun posisisinya
menjadi level 5, dengan sebutan evaluating
(menilai).
Jadi,

Taksonomi

Bloom

baru

versi

Kreathwohl pada ranah kognitif terdiri dari enam
level: remembering (mengingat), understanding
(memahami), applying (menerapkan), analyzing
(menganalisis, mengurai), evaluating (menilai) dan
Ilmu Dasar Evaluasi Pendidikan

29

creating (mencipta). Revisi Krathwohl ini sering
digunakan dalam merumuskan tujuan belajar yang
sering kita kenal dengan istilah C1 sampai dengan
C6
Tabel 2.1: Taksonomi bloom setelah revisi
Dimensi Pengetahuan
1. Pengetahuan Factual
a. Pengetahuan
tentang
terminologi
b. Pengetahuan
tentang
bagian detail dan unsureunsur
2. Pengetahuan konseptual
a. Pengetahuan
tentang
klasifikasi dan kategori
b. Pengetahuan
tentang
prinsip dan generalisasi
c. Pengetahuan tentang teori,
model dan struktur
3. Pengetahuan Prosedural
a. Pengetahuan
tentang
keterampilan khusus yang
berhubungan
dengan
suatu bidang tertentu dan
pengetahuan algoritma
b. Pengetahuan
tentang
teknik dan metode
c. Pengetahuan
tentang
criteria penggunaan suatu
prosedur
4. Pengetahuan Metakognitif
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Dimensi Proses
Kognitif
C1.
Mengingat
(Remember)
1.1. Mengenali
1.2. Mengingat
C2.
Memahami
(Understand)
1.3. Menafsirkan
1.4. Memberi contoh
1.5. Meringkas
1.6. Menarik
inferensi
1.7. Membandingkan
1.8. Menjelaskan
C3. Mengaplikasikan
(Apply)
1.9. Menjalankan
1.10. Mengimpleme
ntasikan
C4.
Menganalisis
(Analyze)
1.11. Menguraikan
1.12. Mengorgansir
1.13. Menemukan
makna tersirat
C5.
Evaluasi
30

a. Pengetahuan strategik
b. Pengetahuan
tentang
operasi kognitif
c. Pengetahuan tentang diri
sendiri

(Evaluate)
1.14. Mengeritik
1.15. Mengeritik
C6. Membuat (Create)
1.16. Merumuskan
1.17. Merencanakan
1.18. Memproduksi

2. Cara Menggunakan Taksonomi Bloom
Dalam
kaitannya
dengan
pengajar/widyaiswara

dalam

tugas

menyusun

kurikulum, pemilihan kata kerja kunci yang tepat
memegang peranan penting dalam menjelaskan
tujuan program diklat, kompetensi dasar dan
indikator

pencapaian

agar

konsep

materi

tersampaikan secara effektif. Kata kerja kunci
tersebut merupakan acuan bagi instruktur dalam
menentukan kedalaman penyampaikan materi,
apakah

cukup

memahami

saja,

mendemonstrasikan, menilai, dan sebagainya.
Langkah-langkah

yang

harus

digunakan

dalam

menerapkan Taksonomi Bloom adalah sebagai
berikut:
1. Tentukan tujuan pembelajaran.
2. Tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin
dicapai apakah peningkatan knowledge, skills atau
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attitude. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan
karakteristik mata diklat, dan peserta didik.
3. Tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai
dengan kompetensi pembelajaran.
a. Ranah kognitif : Tentukan tingkatan taksonomi,
apakah

pada

tingkatan

Mengingat,

Memahami,Menerapkan, Menganalisis, Menilai,
Membuat.
b. Ranah Psikomotorik : Kategorikan ranah
tersebut, Pemilihan kata kerja kunci yang tepat
memegang peranan penting dalam menjelaskan
tujuan program diklat, kompetensi dasar dan
indikator

pencapaian

agar

konsep

materi

tersampaikan secara effektif. apakah termasuk
Persepi, Kesiapan, Reaksi yang diarahkan,
Reaksi natural (mekanisme), Adaptasi, Reaksi
yang kompleks Kreativitas.
c. Ranah Afektif:

Kategorikan ranah tersebut,

apakah termasuk penerimaan, Responsif, Nilai
yang

dianut

(Nilai

diri),

Organisasi

dan

Karakterisasi.
4. Gunakan kata kerja kunci yang sesuai, untuk
menjelaskan instruksi kedalaman materi, baik pada
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tujuan program diklat, kompetensi dasar dan
indikator pencapaian.
5. Sebagai tambahan, untuk penerapan taksonomi
bloom dalam ranah kognitif, dapat ditentukan pula
media pembelajaran yang sesuai dengan mengacu
pada Bloom’s Cognitive Wheel. Pilihan media
pembelajaran ini dapat dilihat pada lingkaran
terluar yang berwarna hijau.

Tabel 2.2. Dimensi Proses Kognitif

C-1
Faktual

DIMENSI PROSES KOGNITIF
C-2
C-3
C-4
C-5
Memah Menera Menga
Menge
a
p
n
v
m
k
a
a
i
a
l
l
n
i
u
s
a
i
s
s
i
C-2
C-3
C-4
C-5
Faktual Faktual Faktual Faktual

C-1
Konsep
t
u
a
l
C-1
Prosed
u
r
a
l

C-2
Konsep
t
u
a
l
C-2
Prosed
u
r
a
l

C-3
Konsep
t
u
a
l
C-3
Prosed
u
r
a
l

C-4
Konsep
t
u
a
l
C-4
Prosed
u
r
a
l

C-5
Konsep
t
u
a
l
C-5
Prosed
u
r
a
l

C-6
Konsep
t
u
a
l
C-6
Prosed
u
r
a
l

C-1
Metako
g

C-2
Metako
g

C-3
Metako
g

C-4
Metako
g

C-5
Metako
g

C-6
Metako
g

C-1
Mengi

Dimensi Pengetahuan

n
g
a
t

A
Pengetahuan
faktual
B
Pengetahuan
Konsep
tual

C
Pengetahuan
Prosedu
ral

D
Pengetahuan
Metako
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gnitif

n
i
t
i
f

n
i
t
i
f

n
i
t
i
f

n
i
t
i
f

n
i
t
i
f

n
i
t
i
f

E. LANGKAH-LANGKAH POKOK DALAM
EVALUASI HASIL BELAJAR
Sekalipun tidak selalu sama, namun pada
umumnya para pakar dalam bidang evaluasi
pendidikan merinci kegiatan evaluasi ke dalam
enam langkah pokok.

1.

Menyusun rencana evaluasi hasil belajar
Sebelum
evaluasi
hasil
belajar

dilaksanakan,
perencanaannya

harus
secara

disusun
baik

lebih

dahulu

dan

matang.

Perencanaan hasil belajar itu umumnya mencakup
enam jenis kegiatan, yaitu sebagai berikut.
a. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi
b. Perumusan tujuan evaluasi hasil belajar itu
penting sekali, sebab tanpa tujuan yang jelas
maka evaluasi hasil belajar akan berjalan tanpa
arah dan pada gilirannya dapat mengakibatkan
evaluasi menjadi kehilangan arti dan
fungsinya.
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c. Menetapkna aspek-aspek yang hendak
dievaluasi. Misalnya apakah aspek kognitif,
aspek afektif ataukah aspek psikomotorik.
d. Memilih dan menentukan teknik yang akan
digunakan dalam melaksanakan evaluasi,
misalnya
apakah
evaluasi
itu
akan
dilaksanakan dengan menggunakan teknik tes
ataukah teknik nontes. Jika teknik yang akan
dipergunakan itu adalah teknik nontes, apakah
pelaksanaannya
dengan
menggunakan
pengamatan
(observasi),
melakukan
wawancara (interview), menyebarkan angket.
e. Menyusun alat-alat pengukur yang akan
dipergunakan dalam pengukuran dan penialain
hasil belajar peserta didik, seperti butir-butir
soal tes hasil belajar (pada evaluasi hasil
belajar yang menggunakan teknik tes). Daftar
check (check list), rating scale, panduan
wawancara (interview guide) atau daftar
angket (questionnaire), untuk evaluasi hasil
belajar yang menggunakan teknik nontes.
f. Menentukan tolak ukur, norma atau kriteria
yang akan dijadikan pegangan atau patokan
untuk memberikan interpretasi terhadap data
hasil evaluasi. Misalnya apakah yang akan
dipergunakan Penilaian Beracuan Patokan
(PAP) ataukah akan dipergunakan Penilaian
beracuan kelompok atau Norma (PAN).
g. Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi
hasil belajar itu sendiri (kapan dan seberapa
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kali evaluasi
dilaksanakan).
2.
dari

hasil

belajar

itu

akan

Menghimpun data
Dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata
kegiatan

melaksanakan

menghimpun
pengukuran,

menyelenggarakan

tes

hasil

data

adalah

misalnya

dengan

belajar

(apabila

evaluasi hasil belajar itu menggunakan teknik tes),
atau melakukan pengamatan, wawancara atau
angket dengan menggunakan instrumen-instrumen
tertentu berupa rating scale, check list, interview
guide atau questionnaire (apabila evaluasi hasil
belajar itu menggunakan teknik nontes).

3.

Melakukan verifikasi data
Data yang telah berhasil dihimpun harus

disaring lebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut.
Proses penyaringan itu dikenal dengan istilah
penelitian data atau verifikasi data. Verifikasi data
dimaksudkan untuk dapat memisahkan data yang
“baik” (yaitu data

yang dapat memperjelas
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gambaran yang akan diperoleh mengenai diri
individu atau sekelompok individu yang sedang
dievaluasi) dari data yang “kurang baik” (yaitu data
yang akan mengaburkan gambaran yang akan
diperoleh apabila data itu ikut serta diolah).

4.

Mengolah dan menganalisis data
Mengolah dan menganilisis hasil evaluasi

dilakukan dengan maksud untuk memberikan
makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun
dalam kegiatan evaluasi. Untuk keperluan itu maka
data hasil evaluasi perlu disusun dan diatur
demikian rupa sehingga “dapat berbicara”. Dalam
mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi itu
dapat dipergunakan teknik statistik.

5.

Memberikan interpretasi dan menarik
kesimpulan
Penafsiran atau interpretasi terhadap data

hasil evaluasi belajar pada hakikatnya adalah
merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung
dalam data yang telah mengalami pengolahan dan
penganalisisan itu. Atas dasar interpretasi terhadap
data hasil evaluasi itu pada akhirnya dapat
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dikemukakan

kesimpulan-kesimpulan

tertentu.

Kesimpulan-kesimpulan hasil evaluasi itu sudah
barang

tertentu

mengacu

kepada

tujuan

dilakukannya evaluasi itu sendiri.

6.

Tindak lanjut hasil evaluasi
Bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang

telah disusun, diatur, diolah, dianalisis

dan

disimpulkan sehingga dapat diketahui apa makna
yang terkandung di dalamnya maka pada akhirnya
evaluator akan dapat mengambil keputusan atau
merumuskan kebijakan-kebijakan yang dipandang
perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi
tersebut.
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BAB III
ALAT EVALUASI HASIL BELAJAR

A. TEKNIK TES
1. Pengertian tes
Istilah teknik sering kita dengar dalam
kehidupan kita sehari-hari, “teknik-teknik” dapat
kita artikan dengan “alat-alat” jika kita kaji lebih
dalam, maka arti dari istilah teknik disini adalah
cara-cara atau metode-metode. Jadi dalam hal ini
kita dapat menyimpulkan bahwasanya “teknik
evalusi pengajaran” adalah alat-alat dan cara-cara
yang digunakan dalam proses pengumpulan data
tentang hasil pembelajaran.
Dalam evaluasi terdapat dua teknik, teknik
tes dan teknik non-tes. Istilah tes di ambil dari
kata testum dalam bahasa prancis kuno yang
mengandung arti piring untuk penyulingan logamlogam mulia seperti emas, perak, perunggu. Akan
tetapi ada juga yang mengartikan bahwa testum
adalah sebuah piring yang terbuat dari tanah.
tes

memiliki

banyak

istilah

yang

memerlukan penjelasannya, yaitu istilah test,
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testing, tester dan testee, yang mana setiap istilah
mempunyai pengertian yang berbeda. Test adalah
alat untuk mengukur dan menilai suatu objek.
Testing adalah waktu berlangsungnya pengukuran
dan

penilaian.

Tester

adalah

orang

yang

melakukan pengukuran dan penilaian, dan testee
adalang objek pengukuran dan penilaian atau
orang yang diukur dan dinilai.
Dari pengertian dan penjelasan tes di atas
maka kita dapat pahami bahwa tes adalah alat
yang digunakan dalam penilaian dan penseleksian
serta pengukuran terhadap objek yang telah
ditentukan. Jika kita mengkaji dalam segi
pendidikan maka tes merupakan alat yang
digunakan dalam rangka menilai dan mengukur
sejauh mana pendidikan dan seberapa besar
kesuksesan yang telah dicapai selama proses
pembelajaran

berlangsung,

sehingga

dengan

demikian kita dapat menentukan kebijakan yang
harus dilakukan kedepannya.

2. Fungsi tes
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Dalam garis besar, ada dua macam fungsi
yand dimiliki oleh tes, yaitu:
1) Tes sebagai alat pengukur atau penilai
terhadap peserta didik. Dalam hal ini tes
berfungsi mengukur dan menilai besarnya
perkembangan yang terjadi pada siswa didik
setelah berlangsungnya proses pembelajaran.
2) Tes sebagai alat mengukur dan menilai
keberhasilan program pembelajaran atau
kurikulum, oleh karana adanya tes, maka kita
dapat mengetahui seberapa jauh ketercapaian
program pembelajaran yang telah ditentukan.
3) Tes sebagai umpan balik untuk memperbaiki
proses pembelajaran, sehingga dengan mudah
kita mengetahui pencapaian kompetensi.
3. Penggolongan tes
Sebagai alat pengukur dan penilai, tes ada
beberapa macam model menurut pemakain dan
waktu atau kapan digunakannya tes tersebut.
Model-model tes tersebut, yaitu: 1) Tes Seleksi,
2) Tes Awal, 3) Tes Akhir, 4) Tes Diagnostik, 5)
Tes Formatif, 6) Tes Sumatif.

a. Tes Seleksi
Tes seleksi ini tak jarang lagi kita dengar dalam
kehidupan kita sehari-hari. Tes ini juga bisa
kita sebut, tes penyaringan bagi calon siswa
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tahun ajaran baru yang ingin memasuki suatu
lembaga sekolah. Materi tes yang digunakan
dalam tes ini hanyalah materi prasyarat untuk
mengikuti atau melanjutkan ke pendidikan
selanjutnya. Misalnya seorang siswa akan
melanjutkan studinya di perguruan tinggi IAIN
di prodi bahasa arab, maka siswa tersebut akan
di beri ujian atau tes seleksi yang soalnya
mengenai bahasa arab. Apabila nilai yang
didapatkannya memenuhi syarat dan nilainya
tinggi maka siswa tersebut dapat melanjutkan
studinya di IAIN. Tes ini bisa juga kita
laksanakan secara lisan, secara tulis dan secara
perbuatan.

b. Tes Awal
Tes ini juga sering kita dengar dengan istilah pretest. Tes ini digunakan pada saat akan
berlangsungnya penyempaian materi yang
akan di ajarkan oleh guru kepada siswa dengan
tujuan untuk mengetahui sejauh manakah
materi atau bahan yang akan di ajarkan telah
dapat di kuasai oleh siswa didik. Tes ini
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mengandung

makna,

yaitu:

tes

yang

dilaksankan sebelum berlangsungnya proses
pembelajaran terjadi. Materi tes yang di
berikan harus berkenaan dengan materi yang
akan diajarkan dan soalnya mudah-mudah
akan tetapi memenuhi pokok pembahasan yang
seharusnya materi tersebut telah dikuasai oleh
siswa. Contoh soal tentang huruf jarr yang di
tanyakan

pada

mahasiswa

bahasa

arab

semester lima. Dengan catatan apa bila semua
soal tes awal dapat dijawab atau dikuasai
dengan baik dan benar, maka materi tes yang
ditanyakan tidak akan diajarkan lagi, dan
apabila materi tes yang ditanya belum cukup
dipahami

siswa,

maka

guru

hanya

mengajarkan materi yang belum dipahami. Tes
ini dapat dilaksanakan dan dilakukan dengan
tes lisan dan tulisan.

c. Tes Akhir
Tes ini lebih banyak diketahui dengan post-test. tes
ini

dilaksanakan

pada

akhir

proses

pembelajaran suatu materi dengan tujuan untuk
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mengetahui sejauh mana pemahaman siswa
tentang materi dan pokok penting materi yang
dipelajari. Materi tes ini barkaitan dengan
materi yang telah diajarkan kepada siswa
sebelumnya, terutama materi tentang sub-sub
penting pelajaran. Naskah tes akhir sama
dengan tes awal supaya guru kita dapat
mengetahui mana lebih baik hasil kedua tes
tentang pemahaman siswa. Apabila siswa lebih
memahami

suatu

pembelajaran

materi

maka,

setelah

program

proses

pengajaran

dinilai berhasil.

d. Tes Diagnostik
Tes ini adalah tes
mengetahui

yang

digunakan

kelemahan-kelemahan

untuk
siswa

sehingga dengan mengetahui kelemahan siswa
tersebut, maka kita bisa memperlakukan siswa
tersebut dengan tepat. Materi tes yang ditanya
dalam tes diagnostik biasanya mengenai halhal tertentu yang juga merupakan pengalaman
sulit bagi siswa. Tes ini dapat dilaksanakan
dengan cara lisan, tulisan, atau dengan
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mengkaloborasi kedua cara tes. dalam catatan,
tes ini hanya untuk memeriksa, jika hasil
pemeriksaan tersebut membuktikan kelemahan
daya

serap

siswa

maka

terhadap

suatu

pembelajaran. Maka siswa tersebut akan
dilakukan

pembimbingan

secara

khusus

kepadanya.

e. Tes Formatif
Tes ini merupakan tes hasil belajar yang tujuannya
untuk

mengetahui

sejauh

mana

siswa

menguasai pelajaran setelah mengikuti proses
pembelajaran dlam jangka wakt yang telah
ditentukan, tes ini dilaksanakan biasanya di
tengah-tengah

perjalanan

program

pembelajaran. Tes ini juga disebut dengan
“ujian harian”. Materi tes ini adalah materi
yang telah di sampaikan kepada siswa
sebelumnya. Soalnya bisa dalam tingkat
mudah maupun sulit. Dalam tes ini, jika siswa
telah menguasai materi yang telah diajarkan
dengan baik, maka guru akan menyampaikan
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materi selanjutnya. Dan apabila materi belum
dapat dikuasai secara menyeluruh, maka guru
harus mengajarkan bagian materi yang belum
dipahami.

f. Tes Sumatif
Tes ini tidak asing bagi siswa, karena tes ini adalah
tes akhir dari program pembelajaran. Tes ini
juga bisa disebut EBTA, tes akhir semestes,
UAN. Tes ini dilaksanaka pada akhir program
pembelajaran. Seperti setiap akhir semester,
akhir tahun. Materinya yang di tes adalah
materi yang telah diajar kan selama satu
semester. Dengan demikian materi ini lebih
banyak dari materi te yang ada pada tes
formatif. Tes ini biasanya dilakukan dengan
cara tulisan, dan biasanya siswa memperoleh
soal yang sama satu sama lain. Tes ini
memiliki tingkat tes yang sukar atau lebih
berat dari tes formatif. Dengan ada tes ini
maka kita bisa menentukan peringkat atau
rangking siswa selama program pembelajaran,
dan juga tes ini menentukan kelayakan seorang
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siswa untuk mengikuti program pembelajaran
selanjutnya.

B. TEKNIK NONTES
1. Pengertian
Teknik penilaian non tes jika dilihat dari kata
yang menyusunya, maka non tes dapat kita artikan
sebagai teknik penilaian yang dilakukan tanpa
menggunakan tes. Sehingga teknik ini dilakukan
lewat pengamatan secara teliti dan tanpa menguji
peserta didik. Non tes biasanya dilakukan untuk
mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan
soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa
yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta
didik dari apa yang diketahui atau dipahaminya.
Dengan kata lain, instrument ini berhubungan
dengan penampilan yang dapat diamati dari pada
pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak
dapat diamati dengan Panca indera (Widiyoko,
2009).

2. Jenis-jenis teknik non tes
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Teknik tes bukanlah satu-satunya teknik untuk
melakukan evaluasi hasil belajar, sebab masih ada
teknik lainnya yang dapat digunakan, yaitu teknik
non tes. Dengan teknik non tes maka penilaian
atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan
dengan tanpa menguji peserta didik melainkan
dilakukan melalui:

1) Pengamatan (observation)
a. Pengertian
Menurut Sudijono (2009) observasi
adalah

cara

menghimpun

bahan-bahan

keterangan (data) yang dilakukan dengan
mengadakan
secara

pengamatan

sistematis

dan

terhadap

pencatatan
fenomena-

fenomena yang sedang dijadikan sasaran
pengamatan.

b.

Tujuan utama observasi antara lain :
1) Mengumpulkan data dan inforamsi
mengenai suatu fenomena, baik yang
berupa peristiwa maupun tindakan,
baik dalam situasi yang sesungguhnya
maupun dalam situasi buatan.
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2) Mengukur perilaku kelas (baik
perilaku guru maupun peserta didik),
interaksi antara peserta didik dan guru,
dan faktor-faktor yang dapat diamati
lainnya, terutama kecakapan sosial
(social skill).
3) Menilai tingkah laku individu atau
proses yang tejadi dalam situasi
sebenarnya maupun situasi yang
sengaja dibuat.
Dalam

evaluasi

pembelajaran,

observasi dapat digunakan untuk menilai
proses dan hasil belajar peserta didik pada
waktu belajar belajar, berdiskusi, mengerjakan
tugas, dan lain-lain. Selain itu, observasi juga
dapat digunakan untuk menilai penampilan
guru

dalam

mengajar,

suasana

kelas,

hubungan sosial sesama, hubungan sosial
sesama peserta didik, hubungan guru dengan
peserta didik, dan perilaku sosial lainnya.

c. Karakteristik Observasi
1) Mempunyai arah dan tujuan yang
jelas.
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2) Bersifat ilmiah, yaitu dilakukan secara
sistematis, logis, kritis, objektif, dan
rasional.
3) Terdapat berbagai aspek yang akan
diobservasi.
4) Praktis penggunaannya.

d. Pembagian Observasi
Jika kita melihat dari dari kerangka
kerjanya, observasi dapat dibedakan menjadi
dua jenis, yaitu:
1) Observasi berstruktur, yaitu semua
kegiatan guru sebagai observer telah
ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan
kerangka kerja yang berisi faktor yang
telah diatur kategorisasinya. Isi dan
luas materi observasi telah ditetapkan
dan dibatasi dengan jelas dan tegas.
2) Observasi tak berstruktur, yaitu semua
kegiatan guru sebagai obeserver tidak
dibatasi oleh suatu kerangka kerja yang
pasti. Kegiatan obeservasi hanya
dibatasi oleh tujuan observasi itu
sendiri.
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Apabila

dilihat

dari

teknis

pelaksaannya, observasi dapat ditempuh
melalui tiga cara, yaitu:
1) Observasi langsung, observasi yang
dilakukan secara langsung terhadap
objek yang diselidiki.
2) Observasi tak langsung, yaitu observasi
yang dilakukan melalui perantara, baik
teknik maupun alat tertentu.
3) Observasi partisipasi, yaitu observasi
yang dilakukan dengan cara ikut ambil
bagian atau melibatkan diri dalam
situasi objek yang diteliti.
e. Kelebihan dan Kekurangan Observasi
Menurut Arifin (2009) Kelebihan
dan kekurangan observasi antara lain.
Kelebihan
1) Observasi merupakan alat untuk
mengamati berbagai macam fenomena.
2) Observasi cocok untuk mengamati
perilaku peserta didik maupun guru
yang sedang melakukan
suatu
kegiatan.
3) Banyak hal yang tidak dapat diukur
dengan tes, tetapi lebih tepat dengan
observasi.
4) Tidak terikat dengan laporan pribadi.
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Kekurangan
1) Seringkali pelaksanaan observasi
terganggu oleh keadaan cuaca, bahkan
ada kesan yang kurang menyenangkan
dari observer ataupun observasi itu
sendiri.
2) Biasanya masalah pribadi sulit
diamati.
3) Jika yang diamati memakan waktu
lama, maka observer sering menjadi
jenuh.
f. Pedoman penyusunan observasi
Adapaun
langkah-langkah
penyusunan pedoman observasi menurut
Arifin (2009) adalah sebagai berikut:
1) Merumuskan tujuan observasi
2) Membuat lay-out atau kisi-kisi
observasi
3) Menyusun pedoman observasi
4) Menyusun aspek-aspek yang akan
diobservasi, baik yang berkenaan
proses belajar peserta didik dan
kepribadiaanya maupun penampilan
guru dalam pembelajaran
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5) Melakukan uji coba pedoman observasi
untuk melihat kelemahan-kelemahan
pedoman observasi
6) Merefisi
pedoman
obsevasi
berdasarkan hasil uji coba
7) Melaksanakan observasi pada saat
kegiatan berlangsung
8) Mengolah dan menafsirkan hasil
observasi
2) Wawancara (interview)
a. Pengertian
Menurut
Sudijono

(2009)

wawancara adalah cara menghimpun bahanbahan keterangan yang dilaksanakan dengan
melakukan Tanya jawab lisan secara sepihak,
berhadapan muka, dan dengan arah tujuan
yang terlah ditentukan. Sedangkan menurut
Bahri (2008) Wawancara adalah komunikasi
langsung antara yang mewancarai dan yang
diwancarai.
Dari pengertian tersebut kita dapat
simpulkan bahwa wawancara adalah suatu
teknik pengumpulan data dengan jalan
mengadakan komunikasi dengan sumber.
Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog
Ilmu Dasar Evaluasi Pendidikan

53

(Tanya jawab) secara lisan, baik langsung
maupun tidak langsung (menggunakan alat
komunikasi).

b. Pembagian wawancara
Ada dua jenis wawancara yang dapat
dipergunakan sebagai alat dalam evaluasi,
yaitu:
1) Wawancara terpimpin (guided interview),
biasanya juga dikenal dengan istilah
wawancara
berstruktur
(structured
interview) atau wawancara sistematis
(systematic interview), dimana wawancara
ini selalu dilakukan oleh evaluator dengan
cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang telah disusun terlebih dahulu dalam
bentuk panduan wawancara (interview
guide). Jadi, dalam hal ini responden pada
waktu menjawab pertanyaan tinggal
memilih jawaban yang sudah disediakan.
2) Wawancara tidak terpimpin (un-guided
interview), biasanya juga dikenal dengan
istilah wawancara sederhana (simple
interview) atau wawancara tidak sistematis
(nonsystematic interview) atau wawancara
bebas, diamana responden mempunyai
kebebasan
untuk
mengutarakan
pendapatnya, tanpa dibatasi oleh patokanIlmu Dasar Evaluasi Pendidikan
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patokan yang telah dibuat oleh evaluator.
Dalam wawancara bebas, pewancara
selaku evaluator mengajukan pertanyaanpertanyaan kepada peserta didik atau
orang tuanya tanpa dikendalikan oleh
pedoman tertentu, mereka dengan bebas
mengemukakan jawabannya. Hanya saja
pada saat menganilis dan menarik
kesimpulan hasil wawancara bebas ini
evaluator akan dihadapkan kesulitankesulitan, terutama apabila jawaban
mereka beraneka ragam. Mengingat
bahwa daya ingat manusia itu dibatasi
ruang dan waktu, maka sebaiknya hasil
wawancara itu dicatat seketika.
b.

Hal-hal yang perlu diperhatikan
Dalam melaksanakan wawancara,
ada beberapa hal yang harus diperhatikan
evaluator dalam pelaksanaan wawancara
antara lain; evaluator harus mendengar,
mengamati, menyelidiki, menanggapi, dan
mencatat

apa

yang

sumber

berikan.

Sehingga informasi yang disampaikan
oleh

narasumber

tidak

hilang

informasi

yang

dibutuhkan

ditangkap

dengan

baik.
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evaluator harus meredam egonya dan
melakukan

pengendalian

tersembunyi.

Kadang kala banyak evaluator yang tidak
dapat meredam egonya sehingga unsur
subyektivitas

muncul

pada

saat

menganalisis hasil wawancara yang telah
dilaksanakan.

d.

Tujuan wawancara
Menurut Zainal (2009) ada 3 tujuan

dalam melaksanakan wawancara yakni:
1) Untuk memperoleh informasi secara
langsung guna menjelaskan suatu hal
atau situasi dan kondisi tertentu.
2) Untuk melengkapi suatu penyelidikan
ilmiah.
3) Untuk memperoleh data agar dapat
mempengaruhi situasi atau orang
tertentu.
e.

Kelebihan dan Kekurangan
Berbeda

dengan

observasi,

wawancara memiliki kelebihan antara lain ;
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1) dapat secara luwes mengajukan
pertanyaan sesuai dengan situasi yang
dihadapi pada saat itu
2) mengetahui
perilaku
nonverbal,
misalnya rasa suka, tidak suka atau
perilaku lainnya pada saat pertanyaan
diajukan dan dijawab oleh sumber
3) Pertanyaan dapat diajukan secara
berurutan sehingga sumber dapat
memahami maksud penelitian secara
baik, sehingga dapat menjawab
pertanyaan dengan baik pula
4) Jawaban tidak dibuat oleh orang lain
tetapi benar oleh sumber yang telah
ditetapkan
Melalui wawancara, dapat ditanyakan
hal-hal yang rumit dan mendetail. Namun,
wawancara juga memiliki kelemahan antara
lain :
1) memerlukan banyak waktu dan tenaga
dan juga mungkin biaya
2) dilakukan secara tatap muka, namun
kesalahan bertanya dan kesalahan
dalam menafsirkan jawaban, masih bisa
terjadi keberhasilan wawancara sangat
tergantung
dari
kepandaian
pewawancara.
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3) Angket (questionnaire)
a. Pengertian
Pada dasarnya, angket adalah sebuah
daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang
yang akan diukur (responden). Adapun tujuan
penggunaan angket atau kuesioner dalam
proses pembelajaran terutama adalah untuk
memperoleh data mengenai latar belakang
peserta didik sebagai salah satu bahan dalam
menganalisis tingkah laku dan proses belajar
mereka. Hal ini juga disampaikan oleh Yusuf
(dalam Arniatiu, 2010) yang menyatakan
kuisioner adalah suatu rangkaian pertanyaan
yang berhubungan dengan objek yang dinilai
dengan maksud untuk mendapatkan data.
Selain itu, data yang dihimpun melalui
angket biasanya juga berupa data yang
berkenaan dengan kesulitan-kesulitan yang
dihadapi

oleh

siswa

dalam

mengikuti

pelajaran. Misalnya: cara belajar, bimbingan
guru dan orang tua, sikap belajar dan lain
sebagainya.

Angket
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dipergunakan untuk menilai hasil belajar pada
ranah afektif. Angket dapat disajikan dalam
bentuk pilihan ganda atau skala sikap.

b.

Tujuan kuesioner/ angket
Adapun

beberapa

tujuan

dari

pengembangan angket adalah :
1) Mengumpulkan informasi sebanyak
mungkin dari siswa tentang
pembelajaran matematika.
2) Membimbing siswa untuk belajar
efektif sampai tingkat penguasaan
tertentu.
3) Mendorong siswa untuk lebih
kreatif dalam belajar.
4) Membantu anak yang lemah dalam
belajar.
5) Untuk mengetahui kesulitan –
kesulitan siswa dalam pembelajaran
matematika.
c.

Jenis kuesioner
Jenis-jenis kuesioner (menurut Yusuf ,
dalam Artiatiu, 2010).
1) Kuesioner dari segi isi
dibedakan atas 4 bagian yaitu:
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a.

Pertanyaan
fakta
adalah
pertanyaan yang menanyakan
tentang fakta antara lain seperti
jumlah sekolah, jumlah jam
belajar, dll.
b. Pertanyaan
perilaku
adalah
apabila
guru
menginginkan
tingkah laku seseorang siswa
dalam kegiatan di sekolah atau
dalam proses belajar mengajar.
c. Pertanyaan informasi adalah
apabila melalui instrument itu
guru
ingin
mengungkapkan
berbagai
informasi
atau
menggunakan fakta.
d. Pertanyaan pendapat dan sikap
adalah kuesioner yang berkaitan
dengan perasaan, kepercayaan
predisposisi, dan nilai-nilai yang
berhubungan dengan objek yang
dinilai.
2) Kuesioner dari jenisnya dapat
dibedakan atas 3 yaitu :
a. Tertutup,
kuesioner
yang
alternative
jawaban
sudah
ditentukan
terlebih
dahulu.
Responden
hanya
memilih
diantara alternative yang telah
disediakan.
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b. Terbuka,
kuesioner
ini
memberikan kesempatan pada
siswa untuk mengemukakan
pendapatnya tentang sesuatu yang
ditanyakan
sesuai
dengan
pandangan dan kemampuannya.
Alternative
jawaban
tidak
disediakan. Mereka menciptakan
sendiri
jawabannya
dan
menyusun kalimat dalam bahasa
sendiri
c. Tertutup dan terbuka, kuesioner
ini merupakan gabungan dari
kedua
bentuk
yang
telah
dibicarakan. Yang berarti bahwa
dalam bentuk ini, disamping
disediakan alternative, diberi
juga
kesempatan
keoada
siswa/mahasiswa
untuk
mengemukakan
alternative
jawabannya
sendiri,
apabila
alternative yang disediakan tidak
sesuai dengan keadaan yang
bersangkutan.
3) Kuesioner dari segi yang menjawab
dapat dibedakan atas 2, yaitu :
a. Kuesioner
langsung,
yaitu
kuesioner
yang
langsung
dijawab/diisi oleh individu yang
akan diminta keterangannya.
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b. Kuesioner tidak langsung, yaitu
kuesioner yang diisi oleh orang
lain, (orang yang tidak diminta
keterangannya).
d.

Kelebihan dan kekurangan
Ada

beberapa

hal

yang

menjadi

kelebihan angket sebagai instrument evaluasi,
diantaranya yaitu:
1) Dengan
angket
kita
dapat
memperoleh data dari sejumlah
anak yang banyak yang hanya
membutuhkan waktu yang sigkat.
2) Setiap anak dapat memperoleh
sejumlah pertanyaan yang sama
3) Dengan angket anak pengaruh
subjektif
dari
guru
dapat
dihindarkan
Sedangkan kelemahan angket, antara lain:
1) Pertanyaan yang diberikan melalui
angket adalah terbatas, sehingga
apabila ada hal-hal yang kurang
jelas maka sulit untuk diterangkan
kembali
2) Kadang-kadang pertanyaan yang
diberikan tidak dijawab oleh semua
anak, atau mungkin dijawab tetapi
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tidak sesuai dengan kenyataan yang
sebenarnya. Karena anak merasa
bebas menjawab dan tidak diawasi
secara mendetail.
3) Ada kemungkinan angket yang
diberikan tidak dapat dikumpulkan
semua, sebab banyak anak yang
merasa kurang perlu hasil dari
angket yang diterima, sehingga
tidak
memberikan
kembali
angketnya.
4) Pemeriksaan
analysis)
Evaluasi
perkembangan

dokumen

(documentary

mengenai
atau

kemajuan,

keberhasilan

belajar

peserta didik tanpa menguji (teknik non-tes)
juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan
cara

melakukan

pemeriksaan

terhadap

dokumen-dokumen, misalnya: dokumen yang
menganut informasi mengenai riwayat hidup
(auto biografi), seperti kapan kapan dan
dimana peserta didik dilahirkan, agama yang
dianut, kedudukan anak didalam keluarga dan
sebagainya. Selain itu juga dokumen yang
memuat informasi tentang orang tua peserta
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didik, dokumen yang memuat tentang orang
tua peserta didik, dokumen yang memuat
tentang lingkungan non-sosial, seperti kondisi
bangunan

rumah,

ruang

belajar,

lampu

penerangan dan sebagainya.
Beberapa informasi, baik mengenai
peserta didik, orang tua dan lingkungannya itu
bukan tidak mungkin pada saat-saat tertentu
sangat

diperlukan

sebagai

bahan

pelengkapbagi pendidik dalam melakukan
evaluasi

hasil

belajar

terhadap

peserta

didiknya.

5) Study Kasus (case study)
Studi kasus adalah

mempelajari

individu dalam proses tertentu secara terus
menerus

untuk

melihat

perkembanganny.

Misalnya peserta didik yang sangat cerdas,
sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau
kesulitan dalam belajar. Untuk itu guru
menjawab tiga percayaan inti dalam studi
kasus, yaitu:
a.

Mengapa kasus tersebut bisa terjadi?
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b.

Apa yang dilakukan oleh seseorang
dalam kasus tersebut?

c.

Bagaimana pengaruh tingkah laku
seseorang terhadap lingkungan?
Studi kasus sering digunakan dalam

evaluasi, bimbingan, dan penelitian. Studi ini
menyangkut integrasi dan penggunaan data
yang komprehensif tentang peserta didik
sebagai suatu dasar untuk melakukan diagnosis
dan mengartikan tingkah laku peserta didik
tersebut. Dalam melakukan studi kasus, guru
harus terlebih dahulu mengumpulkan data dari
berbagai

sumber

dengan

menggunakan

berbagai teknik dan alat pengumpul data. Salah
satu alat yang digunakan adalah depthinterview , yaitu melakukan wawancara secara
mendalam, jenis data yang diperlukan antara
lain, latar belakang kehidupan, latar belakang
keluarga,

kesanggupan

dan

kebutuhan,

perkembangan kesehatan, dan sebagainya.
Namun, seperti halnya alat evaluasi
yang lain, studi kasus juga mempunyai
kelebihan

dan

kelemahan.
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adalah dapat mempelajari seseorang secara
mendalam
karakternya

dan
dapat

komprehensif,
diketahui

sehingga
selengkap-

lengkapnya. Sedangkan kelemahannya adalah
hasil studi kasus tidak dapat digeneralisasikan,
melainkan hanya berlaku untuk peserta didik
itu saja.
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BAB IV
TEKNIK PENYUSUNAN DAN PELAKSAAN
TES HASIL BELAJAR

A. CIRI- CIRI TES BELAJAR YANG BAIK
Secara umum, karakteristik test yang baik
tersimpul

dalam

"3K",

yaitu:

Kejujuran

Keseimbangan dan Kejelasan.
1. Kejujuran
a. bahan tes atau tugas sama dengan bahan yang
diajarkan (validitas bahan);
b. Bahan tes atau tugas sama dengan tujuan
pembelajaran/kopetensi;
c. Tingkat kesulitan test atau tugas sesuai dengan
tingkat kemampuan peserta test;
d. Tidak ada test atau tugas yang mencurangi atau
menipu;
e. Bobot test atau tugas ditetapkan atau
dinyatakan.
2. Keseimbangan
a. Bobot atau banyaknya test atau tugas
berbanding dengan waktu yang digunakan
untuk mengajar;
b. Jumlah test atau tugas sesuai dengan waktu
yang tersedia untuk penyelesaian;
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c.

Kesulitan test atau tugas berurutan dari yang
mudah hingga yang sulit;
d. Urutan tingkat kognisi dan afeksi test atau
tugas berurutan dari yang rendah sampai yang
tinggi;
e. Tipe tes atau tugas bervariasi.
3. Kejelasan
a. Perintah dan instruksi tes atau tugas jelas;
b. Urutan tes atau tugas sama dengan urutan
bahan ajar;
c. Lay-out tes atau tugas jelas;
d. Jarak spasi dan margin tes atau tugas jelas;
e. Tampilan tes atau tugas profesional.
Anas Sudijono (2011) menyatakan bahwa
setidaknya ada empat ciri atau karakteristik yang
harus dimiliki oleh tes hasil belajar, sehingga test
itu dapat dinyatakan sebagai tes yang baik, yaitu
(1) valid (shahih); (2) reliabel (tsabit); (3) objektif
(maudhu'iy); dan (4) praktis
Istilah valid sering didefinisikan dengan
arti: tepat, benar, shahih atau absah. Bila kata
valid dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat
pengukur, maka sebuah test dikatakan valid
apabila tes tersebut dibuat secara tepat, benar,
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shahih atau absah dapat mengukur apa yang
seharusnya diukur. Dengan kata lain, sebuah tes
memiliki validitas apabila test tersebut dengan
secara tepat, benar, shahih atau absah telah dapat
mengungkap atau mengukur apa yang seharusnya
diungkap atau diukur lewat tes tersebut. Untuk
menetapkan apakah sebuah tes hasil belajar dapat
dinyatakan sebagai test yang telah memiliki
validitas atau daya ketepatan mengukur, ataukah
belum dapat dilakukan melalui penganalisaan
secara rasional atau secara logikal (logical
analysis) dan dapat pula dilakukan penganalisaan
secara empirik.
Kata reliabelitas sering diterjemahkan
dengan keajegan (stability) atau kemantapan
(consistency). Jika dikaitkan dengan fungsi tes,
maka maka sebuah test dikatakan reliabel jika
hasil-hasil pengukuran yang dilakukan dengan
menggunakan tes tersebut secara berulang kali
terhadap subjek yang sama, menunjukkan hasil
yang tetap sama atau sifatnya ajeg dan stabil.
Untuk mengetahui apakah sebuah test telah
memiliki reliabilitas yang tinggi ataukan rendah,
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dapat dilakukan tiga jenis pendekatakan: 1)
pendekatan single test atau single trial, 2)
pendekatan

test-pretest,

dan

3)

pendekatan

alternate-forms.
Sebuah test dikatakan objektif jika test
tersebut disusun dan dilaksanakan 'menurut apa
adanya' dalam artian bahwa materi test tersebut
diambilkan atau bersumber dari materi atau bahan
pelajaran yang telah diberikan sesuai atau sejalan
dengan tujuan instrukional khusus yang telah
ditentukan. Dalam hal ini tester harus mampu
mengeliminir kemungkinan munculnya "hallo
effect", seperti jawaban soal dengan tulisan yang
baik mendapat skor lebih tinggi daripada jawaban
soal yang tulisannya jelek, padahal jawaban
tersebut sama.
Aspek praktis dan ekonomis dalam test
berarti test tersebut dapat dilaksanakan dengan
mudah. Karenanya maka test harus memenuhi
kriteria sebagai berikut: (a) sederhana, dalam arti
tidak memerlukan peralatan yang banyak atau
peralatan yang sulit pengadaannya; (b) lengkap,
dalam arti bahwa test tersebut telah dilengkapi
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dengan petunjuk mengenai cara mengerjakannya,
kunci jawabannya dan pedoman scoring serta
penentuan nilainya. Istilah ekonomis dalam test
berarti bahwa tes tersebut tidak memakan waktu
yang panjang dan tidak memerlukan tenaga serta
biaya yang banyak.

B. PRINSIP- PRINSIP DASAR DALAM
PENYUSUNAN TES HASIL BELAJAR
Agar sebuah test mampu mengukur tujuan
pembelajaran secara khsusus pada suatu mata
pelajaran yang telah disampaikan, atau mengukur
pencapaian kompetensi tertentu serta skill peserta
didik

yang

diharapkan

setelah

mereka

menyelesaikan suatu unit pembelajaran, maka ada
beberapa prinsip dasar yang harus senantias
dipegang dan dipatuhi. Prinsip-prinsip dasar itu
adalah:
Tes hasil belajar harus dapat mengukut
secara jelas hasil belajar (learning outcomes) yang
telah

ditetapkan

sesuai

dengan

tujuan

pembelajaran. Kejelasan mengenai pengukuran
hasil belajar yang dikehendaki akan memudahkan
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pendidik untuk menyusun butir-butir soal test
hasil belajar.
Butir-butir soal tes hasil belajar harus
merupakan

sampel

populasi pelajaran

yang

representatif

dari

yang telah disampaikan,

sehingga dapat dianggap mewakili seluruh aspek
performens yang telah diperoleh peserta didik
selama mengikuti suatu unit pembelajaran.
Bentuk soal yang dibuat dalam test hasil
belajar harus didesain secara bervariasi sehingga
betul-betul cocok untuk mengukur hasil belajar
yang diinginkan sesuai dengan tujuan test itu
sendiri.
Tujuan

ini

berimplikasi

terhadap

pemilihan bentuk soal yang harus diberikan dalam
rangka mengukur aspek-aspek tertentu, misalnya
untuk mengukur hasil belajar yang berupa
keterampilan, tentu kuranglah tepat jika hanya
diukur dengan jenis tes esay atau pilihan ganda
saja.

Maka

bentuk

soal

mempraktekkan/melakukan adalah soal yang
lebih pas untuk mengukur aspek ini. Sebaliknya
jika yang diharapkan adalah kemampuan peserta
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didik dalam menganalisis suatu prinsip, maka
tidaklah cocok jika digunakan butir-butir soal
berbentuk objektif test yang pada dasarnya hanya
bertujuan untuk mengungkapkan daya ingat
peserta didik.
Test hasil belajar harus didesain sesuai
dengan kegunaannya untuk mendapatkan hasil
yang diinginkan.Persyaratan ini mengandung
implikasi bahwa desain tes hsil belajar harus
disusun secara relevan dengan kegunaan yang
dimiliki oleh masing-masing jenis tes. Desain dari
placement test sudah tentu akan berbeda dengan
desain formative test juga summative test.
Demikian pula desain diagnostic test tentu akan
berbeda dengan ketiga jenis test di atas.
Tes

hasil

belajar

harus

memiliki

reliabilitas (keajegan) yang andal. Artinya bahwa
setelah tes diberikan berkali-kali terhadap subjek
yang sama, hasilnya selalu sama atau relatif sama.
Dengan demikian test hasil belajar itu hendaknya
memiliki keajegan hasil pengukuran yang tidak
diragukan lagi.
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Tes hasil belajar disamping harus dapat
dijadikan alat ukur keberhasilan belajar peserta
didik, juga harus dapat dijadikan alat untuk
mencari informasi yang berguna memperbaiki
cara belajar dan cara mengajar guru. Selain itu
hasil yang diperoleh dari test hasil belajar dapat
memberikan pemetaan terhadap standardisasi
tingkat

pencapaian

siswa,

sehingga

dapat

dijadikan rujukan untuk mendukung penyusunan
Kriteria

Ketuntasan

Minimal

(KKM)

mata

pelajaran dan KKM sekolah.
Tes

hasil

belajar

harus

memiliki

karakteristik bahasa yang mudah dipahami oleh
peserta ujian, tidak menimbulkan penafsiran
ganda terhadap pernyataan dalam soal, tidak
rancu dan tidak menggunakan bahasa yang tidak
baku. Dengan demikian kualitas pernyataan suatu
soal benar-benar dapat dinyatakan baik dan benar
berdasarkan sturktur linguistiknya.
Tes hasil belajar terdiri dari tingkatan
kesulitan yang bervariasi (mudah, sedang dan
sulit). selain itu test hasil belajar yang baik
memiliki daya pembeda.
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C. BENTUK- BENTUK TES HASIL BELAJAR
DAN TEKNIK PENYUSUNANNYA
Sebagai alat pengukur perkembangan dan
kemajuan belajar peserta didik, apabila di tinjau
dari segibentuk soalnya dapat di bedakan menjadi
dua macam, yaitu:
1. Tes Hasil Belajar Bentuk Uraian ( Essay Test).
a. Pengertian Test Uraian
Test uraian (essay test), yang juga sering dikenal
dengan istilah tes subyektif (subjectif test), adalah
salah satu jenis test hasil belajar yang memiliki
karakteristik sebagaimana dikemukakan berikut
ini.
1) Test tersubut berbentuk pertanyaan atau
perintah yang menghendaki jawaban
berupa uraian atau paparan kalimat yang
pada umumnya cuku panjang.
2) Bentuk-bentuk pertanyaan atau perintah
itu menuntut kepada test untuk
memberikan
penjelasan,
komentar,
penafsiran, membandingkan, membedakan
dan sebagainya.
3) Jumlah butir soalnya ummumnya terbatas,
yaitu berkisar antara lima sampai dengan
sepuluh butir.
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4) Pada umumnya butir-butir soal test uraian
itu di awali dengan kata-kata :
“Jelaskan....”,
“Bagaimana....”,
“Terangkan.....”,
“Mengapa.....”,
“Uraikan.....” atau kata-kata lain yang
serupa dengan itu.
b. Penggolongan Test Uraian
sebagai salah satu jenis test hasil belajar,
test uraian dapat di bedakan menjadi dua
golongan, yaitu : test uraian bentuk bebas atau
terbuka dan test uraian bentuk terbatas.
Pada test uraian bentuk terbuka, jawaban
yang dikehendaki muncul dari teste sepenuhnya
diserahkan kepada teste itu sendiri. Artinya, teste
mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam
merumuskan,mengorganisasikan dan menyajikan
jawabannya dalam bentuk uraian.

Contoh :
Tuhan

telah

melimpahkan

nikmatnya

kepada kita yang amat banyak, sehingga kita tak
mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu
sudah sepatuhnya kita mensyukuri nikmat tersebut
kepada Tuhan. Jelaskan, bagaimana caranya kita
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mensyukuri nikmat Tuhan itu sesuai dengan
ajaranNya
Adapun pada tes uraian bentuk terbatas,
jawaban yang dikehendaki muncul dari testee
adalah jawaban yang sifatnya sudah lebih terarah
(dibatasi).

c. Ketepatan Penggunaan Tes Uraian
Tes hasil belajar bentuk uraian sebagai
salah

satu

pengukur

hasil

belajar,

tepat

dipergunakan apabila pembuatan soal (guru,
dosen, panitia ujian dan lain-lain) disamping ingin
mengungkap daya ingat dan pemahaman testee
terhadap materi pelajaran yang ditanyakan dalam
tes,

juga

dikehendaki

untuk

mengungkap

kemampuan testee dalam memahami berbagai
macam konsep berikut aplikasinya. Kecuali itu, tes
subyektif ini lebih tepat dipergunakan apabila
jumlah testee terbatas.

d. Segi-Segi Kebaikan dan Kelemahan Tes
Uraian
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Tes hasil belajar bentuk uraian, disamping
memiliki

keunggulan-keunggulan

juga

tidak

terlepas dari kekurangan-kekurangan.
Keunggulan yang dimiliki oleh tes urian
adalah:
1) Mudah disiapkan disusun.
2) Tidak memberi banyak kesempatan untuk
berspekulasi atau untung-untungan.
3) Mendorong
siswa
untuk
berani
mengemukakan pendapat serta menyusun
dalam bentuk kalimat yang bagus.
4) Memberi kesempatan kepada siswa untuk
mengutarakan maksud dengan gaya
bahasa dan caranya sendiri.
5) Dapat diketahui sejauh mana siswa
mendalami suatu masalah yang diteskan.
Adapun kelemahan-kelemahan yang di
sandang oleh tes subyektif antara lain adalah,
bahwa :
1) Kadar validitas dan realibilitasrendah
karena sukar diketahui segi-segi manadri
pengetahuan siswa yang betul-betul telah
dikuasai.
2) Kurang representatif dalam hal mewakili
selurauh scope bahan pelajaran yang akan
dites karena soalnya hanya beberapa saja
(terbatas)
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3) Cara memeriksanya banyak dipengaruhi
oleh unsur-unsur subyektif.
4) Pemeriksaannya
lebih
sulit
sebab
membutuhkan pertimbangan individual
lebih banyak dari penilai.
5) Waktu untuk koreksinya lama dan tidak
dapat diwakilkan kepada orang lain.
6) Petunjuk Operasional dalam Penyusunan
Tes Uraian
Bertitik

tolak

dari

keunggulan-

keunggulan dan kelemahan-kelemahan yang
dimiliki oleh tes hasil belajar bentuk uraian
seperti telah dikemukakan di atas, maka
beberapa petunjuk operasional berikut ini akan
dapat dijadikan pedoman dalam menyusun
butir-butir soal tes uraian.
1) Hendaknya soal-soal tes dapat meliputi
ide-ide pokok dari bahan yang diteskan,
dan kalau mungkin disusun soal yang
sifatnya komprehensif.
2) Hendaknya soal tidak mengambil kalimatkalimat yang disalin langsung dari buku
atau catatan.
3) Pada waktu menyusun, soal-soal itu sudah
dilengkapi dengan kunci jawaban serta
pedoman penilaiannya.
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4) Hendaknya diusahakan agar pertanyaan
bervariasi antara “Jelaskan”, “Mengapa”.
“Bagaimana”, “Seberapa jauh”, agar dapat
diketahui lebih jauh penguasaan siswa
terhadap bahan.
5) Hendaknya
rumusan
soal
dibuat
sedemikian
rupa
sehingga
mudah
dipahami oleh testee.
6) Hendaknya ditegaskan model jawaban apa
yang dikehendaki oleh penyusun tes.
Untuk itu pertanyaan tidak boleh terlalu
umum, tetapi harus spesifik.
Contoh:
Coba jelaskan tentang peringatan Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan RI !
Pertanyaan
Sebaiknya

ini

ditambah

kurang

spesifik.

penjelasan

sehingga

menjadi: Coba jelaskan tentang peringat Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang diadakan
di Kantor Kabupaten tanggal 17 Agustus 1998
yang lalu.

2. Tes Hasil Belajar Bentuk Objektif (Objektif
Tes)
a. Pengertian test objektif.
Ilmu Dasar Evaluasi Pendidikan

80

Tes objektif yang juga dikenal dengan
istilah tes jawaban pendek, tes”ya-tidak” dan tes
model baru, adalah salah satu jenis tes hasil belajar
yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat
dijawab oleh testee dengan jalan memilih salah
satu (atau lebih) diantara beberapa kemungkinan
jawaban yang telah dipasangkan pada masingmasing

items,

atau

dengan

jalan

menuliskan(mengisikan) jawabannya berupa katakata atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau
ruang yang telah disediakan untuk masing-masing
butir item yang bersangkutan. ( 60 menit, soal 30 –
40 ).

b. Penggolongan Tes Objektif
sebagai salah satu jenis tes hasil belajar, tes
objektif dapat dibedakan menjadi lima golongan,
yaitu:
1) Tees Objektif Bentuk benar-salah (trueFalse test)
2) Tes Objektif bentuk menjodohkan
(Matching test)
3) Tes
Objektif
bentuk
melengkapi(Completion test)
4) Tes Objektif bentuk isian (Fill in test)
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5) Tes Objektif bentuk pilihan ganda
(Multiple Choice item test).
c. Kelebiihan serta Kelemahan Tes Objektif
Kelebihan
1) Mengandung lebih banyak segi-segi
positif, misalnya lebih representatif
mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif,
dapat dihindari campur tangannya unsurunsur subjektif baik dari segi siswa
maupun segi guru yang memeriksa.
2) Lebih
mudah
dan
cepat
cara
memeriksanya karena dapat menggunakan
kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan
teknologi.
3) Pemeriksaannya dapat diserahkan kepada
orang lain.
4) Dalam pemeriksaan, tidak ada unsur
subjektif yang mempengaruhi.
Kelemahan
1) Murid sering menerka-nerka dalam
memberikan jawaban, karena mereka
belum menguasai bahan pelajaran
tersebut.
2) Memang test sampling yang diajukan
kepada murid- murid cukup banyak, dan
hanya membutuhkan waktu yang relative
singkat untuk menjawabnya.
3) v Tidak biasa mengajak murid untuk
berpikir taraf tinggi.
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4) v Banyak memakan biaya, karena
lembaran item- item test harus sebanyak
jumlah pengikut test.
D. TEKNIK PELAKSAAN TES HASIL
BELAJAR
1. Teknik pelaksanaan tes tertulis
Dalam mengerjakan ter tertulis ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan:
a. Agar dalam mengerjakan soal tes para
peserta mendapat ketenangan
b. Ruangan tes cukup longgar
c. Ruangan tes sebaiknya memiliki sistem
pencahayaan dan pertukaran udara yang
baik
d. Jika tidak tersedia meja tulis atau kursi,
hendaknya sudah disiapkan alas tulis
pengganti
e. Testee mengerjakan soal secara bersamaan
f. Dalam mengawasi testee, hendaknya
jangan berperilaku wajar
g. Sebelum tes, hendaknya ditentukan sanksi
bagi testee yang curang
h. Sebagai bukti mengikuti tes, disiapkan
daftar hadir
i. Jika waktu habis, testee dipersilakan
mengumpulkan jawaban dan
meninggalkan ruangan
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j. Untuk mencegah terjadinya kesulitan
dikemudian hari, hendaknya ditulis
keadaan testee di berita acara.
2. Teknik pelaksanaan tes lisan
a. Sebelum
tes
lisan
dilaksanakan,
seyogyanya tester sudah melakukan
inventarisasi berbagai jenis soal yang akan
diajukan kepada testee dalam tes lisan
tersebut
b. Setiap butir soal yang telah ditetapkan
untuk diajukan dalam tes lisan itu, juga
harus disiapkan sekaligus pedoman atau
ancar-ancar jawaban betulnya.
c. Jangan sekali-kali menentukan skor atau
nilai hasil tes lisan setelah seluruh testee
menjalani tes lisan.
d. Tes hasil belajar yang dilaksanakan secara
lisan
hendaknya
jangan
sampai
menyimpang atau berubah arah dari
evaluasi menjadi diskusi.
e. Dalam rangka menegakkan prinsip
obyektivitas dan prinsip keadilan, dalam
tes yang dilaksanakan secara lisan itu,
tester hendaknya jangan sekali-kali
"memberikan
angin
segar"
atau
"memancing-mancing" dengan kata-kata,
kalimat-kalimat atau kode-kode tertentu
yang sifatnya menolong testee
f. Tes lisan harus berlangsung secara wajar.
Pernyataan tersebut mengandung makna
Ilmu Dasar Evaluasi Pendidikan

84

g.

h.

i.

bahwa tes lisan itu jangan sampai
menimbulkan rasa takut, gugup atau panik
di kalangan testee.
Sekalipun acapkali sulit untuk dapat
diwujudkan, namun sebaiknya tester
mempunyai pedoman atau ancar-ancar
yang pasti, berapa lama atau berapa waktu
yang disediakan bagi tiap peserta tes
dalam
menjawab
soal-soal
atau
pertanyaan-pertanyaan pada tes lisan
tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
dalam tes lisan hendaknya dibuat
bervariasi, dalam arti bahwa sekalipun inti
persoalan yang ditanyakan itu sama,
namun cara pengajuan pertanyaannya
dibuat berlainan atau beragam.
Sejauh mungkin dapat diusahakan agar tes
lisan itu berlangsung secara individual
(satu demi satu).

3. Teknik Pelaksanaan Tes Perbuatan
Tes perbuatan pada umumnya digunakan
untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat
keterampilan (psikomotorik), dimana penilaiannya
dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan
hasil akhir yang dicapai oleh testee setelah
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melaksanakan tugas tersebut. Tes ini hendaknya
dilakukan secara individual.
Dalam melaksanakan tes perbuatan itu, ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh tester,
yaitu:
a. Tester harus mengamati dengan secara
teliti, cara yang ditempuh oleh testee
dalam menyelesaikan tugas yang telah
ditentukan
b. Agar dapat dicapai kadar obyektivitas
setinggi mungkin, hendaknya tester jangan
berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat
mempengaruhi testee yang sedang
mengerjakan tugas tersebut.
c. Dalam mengamati testee yang sedang
melaksanakan tugas itu, hendaknya tester
telah menyiapkan instrumen berupa lembar
penilaian yang di dalamnya telah ditentukan
hal-hal apa sajakah yang harus diamati dan
diberikan penilaian.
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BAB V
TEKNIK PENGUJIAN VALIDITAS TES
DAN VALIDITAS ITEM TES HASIL BELAJAR

A. PENGERTIAN VALIDITAS TES
Validitas berasal dari kata validity yang
mempunyai

arti

sejauhmana

ketepatan

dan

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan
fungsi ukurnya (Azwar, 1997:5). Suatu tes atau
instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai
validitas yang tinggi apabila alat tersebut dapat
menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan
hasil

ukur

yang

sesuai

dengan

maksud

dilakukannya pengukuran tersebut. Suatu tes yang
menghasilkan data yang tidak relevan dengan
tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang
memiliki validitas rendah.
Suatu tes di katakan valid jika tes itu
benar-benar mengukur apa yang hendak di ukur.
Misalnya bila hendak mengukur tinggi badan
seseorang

maka

ukuran

yang

cocok

atau

memenuhi syarat adalah meter. Bila hendak
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mengukur berat badan satuan ukur yang cocok
adalah satuan ukuran kilo.
Dari

uraian

di

atas,

kiranya

dapat

diperoleh informasi yang cukup jelas tentang
konsep validitas. Validitas berkenaan dengan
kecermatan alat ukur untuk mengukur atribut
subyek didik yang dikehendaki, artinya alat ukur
yang valid adalah alat ukur yang dapat mengukur
atribut yang hendak diukur dengan tepat dan
cermat, sehingga hasil pengukurannya dapat
menggambarkan atribut yang telah diukur.

B. TEKNIK PENGUJIAN VALIDITAS TES
HASIL BELAJAR
Penganalisisan terhadap tes hasil belajar
sebagai suatu totalitas dapat dilakukan dengan dua
cara :Pertama, penganalisisan yang dilakukan
dengan

jalan

berfikir

secara

rasional

penganalisisan

dengan

menggunakan

atau
logika

(logical analysis). Kedua, penganalisisan yang
dilakukan
kenyataan

dengan
empiris,

mendasarkan
dimana

diri

kepada

penganalisisan

dilaksanakan dengan menggunakan empirical
analysis (Anas Sudijono, 2009).
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1. Pengujian Validitas Tes Secara Rasional
Validitas rasional adalah validitas yang
diproleh atas dasar hasil pemikiran, validitas
yang diproleh dengan berfikir secara logis.
Dengan demikian maka suatu tes hasil belajar
dapat

dikatakan

Rasional,

telah

apabila

memiliki
setelah

validitas
dilakukan

penganalisisan secara rasional ternyata bahwa
tes hasil belajar itu memang

(secara rasional)

dengan tepat telah dapat mengukur apa yang
seharusnya di ukur.
Validitas tes dapat dibedakan menjadi tiga
macam berdasarkan tiga sudut pandang (dari
arah isi yang diukur, dari arah rekaan teoritis
atau disebut contruct atribut yang diukur, dan
dari arah kriteria alat ukur), yaitu; 1). validitas
isi (content validity), 2). validitas kontruksi
(construct validity), dan 3). validitas berdasar
kriteria (criterion-related validity).

a) Validitas Isi
Validitas isi adalah validitas yang ditilik
dari segi isi tes itu sendiri sebagai alat
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pengukur hasil belajar peserta didik, isinya
telah dapat mewakili secara representatif
terhadap

keseluruhan

materi

atau

bahan

pelajaran yang seharusnya diteskan (diujikan).
Jadi, validitas isi sebenarnya identik dengan
pembicaraan tentang populasi dan sampel.
Sedangkan

menurut

sumarna

(2004:51)

menyatakan bahwa validitas isi sering pula
dinamakan

validitas

kurikulum

yang

mengandung arti bahwa suatu alat ukur
dipandang valid apabila sesuai dengan isi
kurikulum yang hendak diukur.
Kalau saja keseluruhan materi pelajaran
yang telah diberikan kepada peserta didik atau
sudah diperintahkan untuk dipelajari oleh
peserta didik kita anggap sebagai populasi, dan
isi tes hasil belajar dalam mata pelajaran yang
sama kita anggap sebagai sampelnya, maka tes
hasil belajar dalam mata pelajaran tersebut
dapat dikatakan telah memiliki validitas isi,
apabila isi tes tersebut (sebagai sampel), dapat
menjadi wakil yang representatif (layak =
memadai) bagi seluruh materi pelajaran yang
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telah diajarkan atau telah diperintahkan untuk
dipelajari (sebagai populasi).
Upaya lain yang dapat ditempuh dalam
rangka mengetahui validitas isi dari tes hasil
belajar adalah dengan jalan menyelenggarakan
diskusi panel. Dalam forum diskusi tersebut,
para pakar yang dipandang memiliki keahlian
yang ada hubungannya dengan mata pelajaran
yang

diujikan,

diminta

pendapat

dan

rekomendasinya terhadap isi atau materi yang
terkandung dalam tes hasil belajar yang
bersangkutan.

Hasil-hasil

diskusi

itu

selanjutnya dijadikan pedoman atau bahan
acuan

untuk

memperbaiki

dan

menyempurnakan isi atau materi hasil belajar
tersebut. Jadi kegiatan menganalisis validitas
isi dapat dilakukan baik sesudah maupun
sebelum

tes

hasil

belajar

dilaksanakan.

Validitas isi suatu tes hasil belajar adalah
validitas yang diperoleh setelah dilakukan
penganalisisan, penelusuran atau pengujian
terhadap isi yang terkandung dalam tes hasil
belajar tersebut. Jadi validitas isi adalah
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validitas yang dilihat dari segi tes itu sendiri
sebagi alat pengukur hasil belajar. Sebuah tes
dikatakan

memiliki

validitas

isi

apabila

mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar
dengan materi atau isi pembelajaran yang
berikan.

b) Validitas Konstruksi
Secara
etimologi

“konstuksi”

mengandung arti susunan, kerangka atau
rekaan. Adapun secara terminologi, suatu tes
hasil belajar dapat diajarkan sebagai tes yang
telah memiliki validitas konstruksi, apabila tes
tersebut ditinjau dari segi susunan, kerangka
atau kerangkaann nya telah dapat dengan
secara tepat mencerrminkan suatu konstruksi
daalam teori psikologi.
Sebuah tes dikatakan memiliki validitas
kontruksi

apabila

butir-butir

soal

yang

membangun tes tersebut mengukur setiap
aspek berfikir seprti yang disebutkan dalam
tujuan

Intraksional

Khusus

(Suharsimi

Arikunto, 2007). Validitas kontruksi dari suatu
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tes

hasil

belajar

dapat

dilakukan

penganalisisannya dengan jalan melakukan
pencocokan terhadap aspek-aspek berfikir
yang terkandung dalam tes hasil belajar
tersebut.
Allen & Yen dalam Azwar 1997:48,
menyatakan bahwa Validitas konstruk adalah
tipe validitas yang menunjukkan sejauhmana
suatu tes mengukur suatu konstruk teoretik
atau trait yang hendak diukurnya, konstruk
dalam pengertian ini adalah berkaitan dengan
aspek-aspek psikologi seseorang khususnya
aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
Ada beberapa cara yang bisa digunakan
untuk menguji validitas konstruk. Misalnya
dengan melakukan pencocokan antara aspekaspek berpikir yang terkandung dalam tes hasil
belajar dengan aspek-aspek berpikir yang
hendak diungkap oleh tujuan instruksional
khusus.

Pengujian

yang lebih

sederhana

tentang validitas konstruk adalah malalui
pendekatan multi trait multi-method (Saifuddin
Azwar, 2003:176).
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c) Validitas berdasar kriteria (criterion-related
validity)
Validitas kriteria merupakan validitas
yang disusun berdasarkan kriteria yang telah
ada sebelumnya. Dalam validitas kriteria,
kesahihan alat ukur dilihat dari sejauhmana
hasil pengukuran tersebut sama dengan hasil
pengukuran alat lain yang dijadikan kriteria.
Biasanya, dalam pengukuran psikologis, yang
dijadikan kriteria, adalab hasil Pengukuran lain
yang telah dianggap sebagai alat ukur yang
baik misalnya tes Stanford Binnet atau tes
Weschler.
Validitas kriteria dibedakan menjadi
dua macam yaitu berdasarkan kapan kriteria itu
dapat dimanfaatkan. Jika dimanfaatkan dalam
waktu dekat maka disebut validitas konkurent
(concurrent validity) dan jika dimanfaatkan
diwaktu yang akan datang disebut validitas
prediktif (predictive validity).
Untuk memperoleh validitas kriteria,
diperlukan pengujian dengan menggunakan
korelasi. Validitas kriteria ditunjukkan dengan
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angka korelasi antara skor pada alat yang
dipergunakan dengan skor yang dihasilkan dari
alat yang dijadikan kriteria. Tetapi dalam ujian
masuk perguruan tinggi misalnya, koefisien
validitas ditunjukkan dengan skor pada saat
ujian masuk dengan skor yang diperoleh pada
saat seseorang telah belajar selama beberapa
waktu tertentu.
Menurut Sumadi Suryabrata, (2004:
46) dalam menafsirkan koefisien validitas yang
didapat dari mengkorelasikan skor alat ukur
dengan

kriterianya

sebaiknya

dilakukan

melalui koefisien determinasi yaitu koefisien
korelasi kuadrat. Jadi jika diperoleh koefisien
korelasi

sebesar

0,5,

maka

koefisien

determinasinya adalah sebesar 0,25. semakin
tinggi angka koefisien determinasi, maka
semakin tinggi pula kecermatan prediksinya.

2. Pengujian Validitas Tes Secara Empiris
Validitas empirik adalah kerapatan
mengukur yang didasarkan pada hasil analisis
yang bersifat empirik. Dengan kata lain
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validitas

empirik

adalah

validitas

yang

bersumber pada atau diperoleh atas dasar
pengamatan di lapangan.
Untuk dapat menentukan apakah tes
hasil belajar sudah memiliki validitas empirik
ataukah belum, dapat dilakukan penelusuran
dari dua segi yaitu pertama, segi daya
ketepatan meramalnya ( predictive validity)
dan

kedua

dari

segi

daya

ketepatan

bandingannya (concurrent validity).
a) Validitas Ramalan
Validitas ramalan adalah suatu kondisi
yang menunjukan seberapa jauhkah sebuah tes
telah dapat dengan secara tepat menunjukan
kemampuannya untuk meramalkan apa yang
bakal terjadi pada masa mendatang.
Untuk mengetahui apakah suatu tes
hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang
telah memiliki validitas ramalan ataukah
belum, dapat ditempuh dengan cara mencari
korelasi antara tes hasil belajar yang sedang
diuji validitas ramalannya dengan criteria
tertentu, jika kedua variable tersebut terdapat
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korelasi positif yang signifikan maka, tes hasil
belajar yang sedang diuji validitas ramalannya
tersebut dapat dinyatakan sebagai tes hasil
belajar yang telah memiliki daya ramalan yang
tepat artinya apa yang diramalkan tersebut
benar-benar terjadi secara nyata dalam praktek.
b) Validitas Bandingan
Suatu tes sebagai

alat

pengukur

dikatakan telah memiliki validitas bandingan
apabila tes tersebut dalam kurun waktu yang
sama dengan secara tepat telah mampu
menunjukan adanya hubungan searah antara
tes pertama dengan tes berikutnya, Validitas
bandingan juga dikenla dengan istilah sama
saat validtas penganlaman atau validitas ada
sekarang. Dikatakan validitas pengalaman
karena, validitas tes tersebut ditentukan atas
dasar

pengalaman

yang

telah

diperoleh

sedangkan, dikatakan validitas ada sekarang,
sebab validitas itu dikaitkan dengan hal-hal
yang telah ada, sehingga data mengenai
pengalaman masa lalu itu pada saat sekarang
ini sudah berada ditangan.
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Seperti halnya validitas ramalan, maka
untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya
hubungan searah antara tes pertama dengan tes
berikutnya, dapat digunakana teknik analisis
korelasi product moment, jika korelasi variable
X

tes pertama dengan variable Y adalah

positif maka, tes tersebut dapat dinyatakan
sebagai tes yang telah memiliki validitas
bandingan.

C. TEKNIK PENGUJIAN VALIDITAS ITEM
TES HASIL BELAJAR
1. Pengertian validitas item
Validitas item dari sebuah tes adalah
ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir
item

(yang

merupakan

bagian

yang

tak

terpisahkan dari tes bagian suatu totalitas), dalam
mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir
item tersebut.
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a) Teknik Pengujian Validitas Item Tes Hasil
Belajar
berdasarkan uraian diatas maka cukup
jelas bahwa sebutir item dapat dikatakan telah
memiliki validitas tinggi atau dapat dinyatakan
valid, jika skor-skor pada butir item yang
bersangkutan

memiliki

kesesuaian

atau

kesejajaran arah dengan skor totalnya, skor
total disini berkedudukan sebagai variabel
terikat sedangkan variabel item merupakan
variable bebasnya.
Permasalahannya

adalah

bagaimana

memilih dan menentukan jenis tekhnik dalam
rangka menguji validitas item itu. Seperti yang
diketahui pada tes objektif maka hanya ada dua
kemungkinan yaitu betul atau salah.
Setiap butir soal yang dapat dijawab
dengan

benar

diberikan

skor

1

(satu)

sedangkan untuk setiap jawaban yang salah
diberikan skor 0 (nol) jenis data seperti ini
biasanya merupakan tes benar – salah, ya –
tidak dan sejenisnya dalam ilmu statistic
dikenal

dengan

disket

murni

atau

data

dikotomik. Sedangkan, skor total yang dimiliki
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oleh masing-masing testee adalah merupakan
penjumlahan dari setiap skor itu merupakan
data kontinyu.
Berdasarkan teori yang ada apabila
variable 1 berupa data dikotomik sedangkan
variable II data kontinyu maka, teknik korelasi
yang tepat untuk digunakan dalam mencari
korelasi dua variable adalah teknik korelasi
point biserial, diman angka indeks korelasi
diberi lambing rpbi dapat diperoleh dengan
rumus :
Rpbi = Mp - Mt dibagi SDt dikali akar p/r

Keterangan:
Rpbi

= koefisien korelasi point berserial yang
melambangkan

kekuatan

korelasi

antara

variable I dan II yang dalam hal ini sebagai
koefisien validitas item.
Mp

= skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh
testee

Mt

= skor rata-rata dari skor total

SDt = standar deviasi dari skor total
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p

= proporsi testee yang menjawab denagn
benar

terhadap

butir

item

yang

diuji

validitasnya.
q = proporsi testee yang menjawab salah terhadap
butir item yang diuji validitasnya
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BAB VI
TEKNIK PENGUJIAN RELIABILITAS TES
HASIL BELAJAR

A. TEKNIK PENGUJIAN RELIABILITAS TES
HASIL BELAJAR BENTUK URAIAN
Dalam menentukan bagaimana tes belajar bentuk
uraian yang disusun sudah memiliki daya
keajegan atau reriabilitas yang tinggi atau belum,
dapat digunakan sebuah rumus yang dikenal
dengan Rumus Alpha.
2

𝑟11=
Keterangan: r11
n

𝑆𝑖
𝑛
− 1−
𝑛−1
𝑆𝑡2

= Koefisien reliabilitas tes.

= Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam
tes.

1

= Bilangan konstan.

∑ Si2 = Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item.
Si2 = Varian total.
∑ Si2 diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah.
Misalkan tes uraian yang akan ditentukan
reliabilitasnya terdiri atas 5 item, maka dapat
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diperoleh dengan jalan menambahkan varian dari
item 1 sampai dengan 5.
∑ Si2 = Si12 + Si22 + Si32 + Si42 + Si52
Si12, Si22, Si32, Si42, Si52 didapat dengan menggunakan
rumus sebagai berikut.
2
Si1
=

2
Si2
=

2
Si3
=

2
Si4
=

2
Si5
=

2
𝑋𝑖1
−

(

𝑋𝑖1 )2
𝑁

𝑁
𝑋𝑖2
𝑁

2
𝑋𝑖2
−

2

𝑁
2
𝑋𝑖3
−

(

𝑋𝑖3 )2
𝑁

𝑁
2
𝑋𝑖4
−

(

𝑋𝑖4 )2
𝑁

𝑁
2
𝑋𝑖5
−

(

𝑋𝑖5 )2
𝑁

𝑁

Dalam pemberian interprestasi terhadap koefisien
reliabilitas tes (r11) pada umumnya menggunakan
patokan sebagai berikut.
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 Apabila r11 sama dengan atau lebih besar dari
pada 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang
diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki
reliabilitas yang tinggi (reliable).
 Apabila r11 lebih kecil dari pada 0,70 berarti tes
hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya
dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang
tinggi (un-reliable).

B. TEKNIK PENGUJIAN RELIABILITAS TES
HASIL BELAJAR BENTUK OBYEKTIF
Dalam menentuan reliabilitas pada tes
hasil belajar bentuk obyektif dapat dilakukan
dengan tiga macam pendekatan, sebagai berikut:
(1) pendekatan single test-single trial ( single testsingle method), (2) pendekatan test-retest ( single
test-double trial), dan (3) pendekatan alternate (
form double test-double trial).

1. Pengujian reliabilitas tes hasil belajar bentuk
obyektif dengan menggunakan pendekatan
single test-single trial ( single test-single
method)
Pendekatan
single
test-single
trial
merupakan pendekatan “serba single” atau “serba
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satu”, yaitu satu kelompok subyek satu jenis alat
pengukur, dan satu kali pengukuran atau satu
kelompok testee, satu jenis tes, dan satu kali
testing. Tinggi rendahnya reliabilitas tes hasil
belajar bentuk obyektif dapat diketahui dengan
melihat besar kecilnya koefisien reliabilitas tes.
Koefisien relibilitas ( r11 atau rtt) dapat dicari atau
dihitung dengan menggunakan lima jenis formula,
yaitu: (1) formula spearman-brown, (2) formula
flanagan, (3) formula rulon, (4) formula kuder
richardson, (5) formula c. hoyt.

a. pendekatan single test-single trial dengan
menggunakan formula spearman-brown
Penentuan reliabilitas tes hasil belajar
bentuk obyektif dengan menggunakan formula
spearman-brown dikenal dengan istilah teknik
belah

dua

(split

half

technique).

Hal

itu

dikarenakan dalam penentuan reliabilitas tes,
penganalisisannya

dilakukan

dengan

jalan

membelah dua butir-butir soal tes menjadi dua
bagian yang sama, sehingga masing-masing testee
memiliki dua macam skor. Untuk mengetahui
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reliabilitas tes secara keseluruhan spearman-brown
menciptakan formula sebagai berikut.

𝑟𝑡𝑡 =

2 𝑟ℎℎ
1 + 𝑟 ℎℎ

Keterangan : rtt = Koefisien relibilitas tes
secara total (tt = total tes).
rhh = Koefisien kolerasi product moment antara
separuh tes pertama dan separuh tes kedua (hh =
half-half).
1

& 2 = Bilangan konstan.

1) pendekatan single test-single trial dengan
menggunakan formula spearman-brown model
gasal genap
Langkah-langkah yang perlu ditempuh
dalam penentuan reliabilitas tes dengan pendekatan
single test-single trial dengan menggunakan formula
spearman-brown model gasal genap adalah sebagai
berikut.
 Menjumlahkan skor-skor dari butir-butir item
yang benomor gasal yang dimiliki oleh
masing-masing individu testee.
 Menjumlahkan skor-skor dari butir-butir item
yang benomor genap yang dimiliki oleh
masing-masing individu testee.
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 Mencari (menghitung) koefisien kolerasi “r”
product mement (rxy = rhh = 𝑟11 ). Dalam hal
12

ini jumlah skor-skor dari butir-butir item
yang bernomor gasal kita anggap sebagai
variabel X, sedangkan jumlah skor-skor dari
butir-butir item yang bernomor genap kita
anggap variabel Y, dengan menggunakan
rumus:
rtt = rhh = 𝑟11
12

𝑁

=

𝑋𝑌 −

𝑁 𝑋 2 − ( 𝑋)

2

𝑋 ( 𝑌)
𝑁

2

𝑌 − ( 𝑌)2

 Mencari (menhitung) koefisien reliabilitas tes
(r11 = rtt) dengan menggunakan rumus:
2 𝑟 11
22
𝑟11 = 𝑟𝑡𝑡 =
1 + 𝑟11
22

 Memberikan interprestasi terhadap r11.
2) pendekatan single test-single trial dengan
menggunakan formula spearman-brown model
belahan kiri dan kanan
Langkah-langkah yang perlu ditempuh
dalam

penentuan

pendekatan

single

reliabilitas

tes

dengan

test-single

trial

dengan

menggunakan formula spearman-brown model
belahan kiri dan kanan adalah sebagai berikut.
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 Menjumlahkan skor-skor dari butir-butir item
yang terletak diseparuh bagian kiri yang
dimiliki oleh masing-masing individu testee.
 Menjumlahkan skor-skor dari butir-butir item
yang terletak diseparuh bagian kanan yang
dimiliki oleh masing-masing individu testee.
 Mencari (menghitung) koefisien kolerasi “r”
product mement (rxy = rhh = 𝑟11 ). Dalam hal
12

ini jumlah skor-skor dari butir-butir item
yang terletak diseparuh bagian kiri kita
anggap sebagai variabel X, sedangkan jumlah
skor-skor dari butir-butir item yang terletak
diseparuh bagian kanan kita anggap variabel
Y, dengan menggunakan rumus:
rtt = rhh = 𝑟11
12

=

𝑁

𝑋𝑌 −

𝑁 𝑋 2 − ( 𝑋)

2

𝑋 ( 𝑌)
𝑁

2

𝑌 − ( 𝑌)2

 Mencari (menhitung) koefisien reliabilitas tes
(r11 = rtt) dengan menggunakan rumus:
2 𝑟 11
22
𝑟11 = 𝑟𝑡𝑡 =
1 + 𝑟11
22

 Memberikan interprestasi terhadap r11.
3) kelemahan-kelemahan formula spearmanbrown
 Formula ini menghendaki agar belahan
yang dicari kolerasinya, yaitu belahan
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gasal-genap dan belahan kiri-kanan
haruslah sebanding.
 Formula ini juga menuntun agar jumlah
butir-butir
item
yang
akandiuji
reliabilitasnya haruslah genap.
 Dengan dua buah model perhitungan
tersebut, dapat terjadi bahwa koefisien
reliabilitas menunjukan bilangan yang
tidak sama.
b. pendekatan single test-single trial dengan
menggunakan formula flanagan
formula flanagan dalam menentukan
reliabilitas tes berdasarkan pada jumlah kuadrat
deviasi belahan I, jumlah kuadrat deviasi belahan
II, dan jumlah kuadrat total (belahan I + belahan
II). Adapun formula yang di ajukan oleh flanagan
adalah sebagai berikut.
𝑟11 = 2 − ( 1 −

𝑆12 + 𝑆22
)
𝑆𝑡2

Keterangan: r11 = koefisien reliabilitas secara
total
2 & 1 = bilangan konstan
𝑆12

= jumlah kuadrat deviasi

belahan I
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𝑆22

= jumlah kuadrat deviasi

belahan II
𝑆𝑡2

=

jumlah

kuadrat

total

deviasi
𝑆12 diperoleh dari 𝑆12 =
𝑆22 diperoleh dari 𝑆22 =
𝑆𝑡2 diperoleh dari 𝑆22 =

𝑋

2

𝑁
𝑌

2

𝑁
(𝑋+ 𝑌)2
𝑁

1) pendekatan single test-single trial dengan
menggunakan formula flanagan model item
gasal dan genap.
Langkah-langkah yang perlu ditempuh
dalam

penentuan

reliabilitas

tes

dengan

pendekatan single test-single trial dengan
menggunakan formula flanagan model item
gasal dan genap adalah sebagai berikut.
 Menjumlahkan skor-skor dari butir-butir
item yang benomor gasal yang dimiliki
oleh masing-masing individu testee.
 Menjumlahkan skor-skor dari butir-butir
item yang benomor genap yang dimiliki
oleh masing-masing individu testee.
 Menhitung jumlah kuadrat dari deviasi
skor-skor variabel X ( ∑ X2 ), variabel Y (
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∑ Y2 ), dan jumlah kuadrat dari deviasi
tatal skor-skor variabel X dan Y ( ∑ x+y)2
).
 Mencari (menghitung) vaarian skor-skor
item bernomor gasal dan genap.
𝑆12
𝑆22

=

𝑋
𝑁

=

𝑌
𝑁

2

2

 Mencari (menghitung) varian total.
(𝑋 + 𝑌)2
2
𝑆2 =
𝑁
 Mencari koefisien realibilitas.
𝑆12 + 𝑆22
𝑟11 = 2 − ( 1 −
)
𝑆𝑡2
 Memberikan interprestasi terhadap r11.
2) pendekatan single test-single trial dengan
menggunakan formula flanagan model item
belahan kiri dan kanan
Langkah-langkah yang perlu ditempuh
dalam

penentuan

reliabilitas

tes

dengan

pendekatan single test-single trial dengan
menggunakan formula flanagan model item
belahan kiri dan kanan adalah sebagai berikut.
 Menjumlahkan skor-skor dari butir-butir
item belahan kiri yang dimiliki oleh
masing-masing individu testee (X).
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 Menjumlahkan skor-skor dari butir-butir
item belahan kanan yang dimiliki oleh
masing-masing individu testee (Y).
 Menhitung jumlah kuadrat dari deviasi
skor-skor variabel X ( ∑ X2 ), variabel Y (
∑ Y2 ), dan jumlah kuadrat dari deviasi
tatal skor-skor variabel X dan Y ( ∑ x+y)2
).
 Mencari (menghitung) vaarian skor-skor
item bernomor gasal dan genap.
𝑆12
𝑆22

=

𝑋
𝑁

=

𝑌
𝑁

2

2

 Mencari (menghitung) varian total.
(𝑋 + 𝑌)2
𝑆22 =
𝑁
 Mencari koefisien realibilitas.
𝑆12 + 𝑆22
𝑟11 = 2 − ( 1 −
)
𝑆𝑡2
 Memberikan interprestasi terhadap r11.
c. pendekatan single test-single trial dengan
menggunakan formula rulon
menurut rulon tinggi rendahnya reliabilitas
tes itu bisa didapatkan lewat perbedaan antar skorskor yang berhasil dicapai oleh testee pada belahan
I dan belahan II yang dilambangkan dengan huruf d
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(defference). Dimana d = (X – Y). Rumus untuk
mencarikoefisien reliabilitas yang dikemukakan
oleh rulon adalah sebagai berikut.

𝑟11

𝑆𝑑2
=1− 2
𝑆𝑡

Keterangan: r11 =Koefisien relibilitas tes.

𝑆𝑑2 = varian perbedaan antara skor yang dicapai oleh
testee pada belahan I dengan yang dicapai oleh
testee pada belahan II.

𝑆𝑡2 = varian total.
1) Pendekatan single test-single trial dengan
menggunakan formula rulon model item gasal
genap dan model item belahan kiri dan item
belahan kanan
2) Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam
penentuan reliabilitas tes dengan pendekatan
single test-single trial dengan menggunakan
formula rulon model item gasal genap dan item
belahan kanan adalah sebagai berikut.
 Mencari (menghitung) d, damana d = (X –
Y)
 Menjumlahkan d sihingga diperoleh ∑d
 Menguadratkan d dan menjumlahkannya,
sehingga diperoleh ∑d2
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 Mencari jumlah kuadrat perbedaan skor
item Idan II.
( 𝑑)2
𝑋𝑑2 = 𝑑 2 −
𝑁
 Mencari varian perbedaan skor belahan I
dan II.
𝑑𝑑2
𝑆𝑑2 =
𝑁
 Mencari (menghitung) skor total ( ∑Xt ).
 Menguadratkan skor total ( ∑Xt2 ).
 Menghitung jumlah kuadrat dari skor total.
( 𝑋𝑡 )2
2
2
𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 −
𝑁
 Mencari varian total dari skor-skor hasil
tes.
𝑋𝑡2
2
𝑆𝑡 =
𝑁
 Menghitung koefisien reliabilitas.

𝑆𝑑2
𝑟11 = 1 − 2
𝑆𝑡
d. pendekatan single test-single trial dengan
menggunakan formula kuder richardson
Kuder Richardson mengemukakan bahwa
cara menentukan reliabilitas tes itu lebih tepat
apabila dilakukan secara langsung terhadap butirbutir item tes yang bersangkutan. Ini berarti tidak
ada pembelahan pada item tes.
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1) pendekatan single test-single trial dengan
menggunakan formula kuder richardson
rumus kr20
𝑆𝑡2 − 𝑝𝑖 𝑞𝑖
𝑛
𝑟11 =
𝑛−1
𝑆𝑡2
Keterangan: 𝑟11 = koefisien reabilitas tes
n = banyaknya butir item
1 = bilangan konstan
𝑆𝑡2 = varian total
pi = proporsi testee yang menjawab dengan betul
butir item yang bersangkutan
qi = proporsi testee yang menjaawab salah, qi = 1 pi
𝑝𝑖 𝑞𝑖 = jumlah dari hasil perkalian pi dengan qi
2) pendekatan single test-single trial dengan
menggunakan formula kuder richardson rumus
kr21
𝑛
𝑀𝑡 (𝑛 − 𝑀𝑡 )
𝑟11 =
1−
𝑛−1
𝑛 (𝑆𝑡2 )
Keterangan: 𝑟11 = koefisien reabilitas tes
n = banyaknya butir item
1 = bilangan konstan
𝑀𝑡 = mean total (rata-rata hitung dari skor total
𝑆𝑡2 = varian total
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e. pendekatan single test-single trial dengan
menggunakan formula c. Hoyt
Dalam
menentukan
reliabilitas
tes
hendaknya kita menganggap bahwa data yang
berupa skor-skor hasil tes itu diaanggap sebagai
data hasil eksperimen, dimana faktor pertama atau
klasifikasi I-nya adalah subyek, se
Angkan faktor kedua atau klasifikasi II
adalah item. Teknik analisis seperti inilah yang
disebut dengan teknik analisisi varian (ANAVA).
Keistimewaan dari teknik ANAVA yaitu:
 Teknik ANAVA itu bukan hanya dapat
digunakan untuk menguji reliabilitas tes
dengan pendekatan single test-single trial
saja, melainkan juga dapat digunakan pada
pengujian reliabilitas tes dengan pendekatan
test-retest maupun pendekatan alternate form,
 Teknik ANAVA bukan hanya dapat
digunakan pada pengujian reliabilitas tes
dimana skor-skor hasil tes tersebut bersifat
dikotomi (betul diberi skor 1, salah diberi
skor 0) saja, melainkan juga dapat diterapkan
pada tes hasil belajar dimana skor-skor hasil
tesnya tidak bersifat dikotomik.
f. Pengujian reliabilitas tes hasil belajar bentuk
obyektif dengan menggunakan pendekatan testretest ( single test-double trial)
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pendekatan test-retest atau

single test-

double trial juga sering dikenal dengan istilah
pendekatan bentuk ulangan, mkaa penentuan
reliabilitas tes dilakukan dengan melakukan teknik
ulangan, dimana tester hanya menggunakan satu
jenis tes, tetapi percobaannya dilakukan sebanyak
dua kali. Untuk mencari kolerasi antara skor-skor
hasil tes pertama dengan skor-skor hasil tes kedua,
dapat dipergunakan teknik kolerasi rank-order
(teknik kolerasi tata jenjang) dengan menggunakan
rumus sebagai berikut.
2

6 𝐷
𝜌 =1−
𝑁(𝑁 2 − 1
Keterangan:
𝜌 = koefisien kolerasi antara variabel I (skor-skor hasil
tes I) dengan variabel II (skor-skor hasil tes I).
D = difference (beda antara rank variabel I dengan
rank variabel II).
N = banyaknya subyek (testee).
Langkah-langkahnya:
 Merumuskn hipotesis nihil
 Mencari (menghitung) koefisien kolerasi rho.
2

6 𝐷
𝜌 = 1−
𝑁(𝑁 2 − 1
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 Memberikan interprestasi terhadap 𝜌.
 Menarik kesimpulan.
g. Pengujian reliabilitas tes hasil belajar bentuk
obyektif dengan menggunakan pendekatan
alternate form (double test-double trial)
pendekatan alternate mempergunakan dua buah tes
yang diberikan kepada sekelompok subyek tanpa
adanya tenggang waktu, dengan ketentuan bahwa
kedua tes tersebut harus sejenis, dalam arti
sekalipun butir-butir itemnya tidak sama, namun
hendaknya butir-butir itu mengukur hal yang
sama.
Untuk mencari koefisien kolerasi antara hasil nilai tes
seri I (X) dengan hasil nilai tes seri II (Y) kita
gunakan teknik kolerasi product moment dari
person dengan rumus sebagai berikut.
𝑟𝑥𝑦 =

𝑁

𝑋2

𝑁 𝑋𝑌 − 𝑋 ( 𝑌)
− ( 𝑋)2 𝑁 𝑌 2 − ( 𝑌)2

Langkah-langkah:





Merumuskan hipotesis nihilnya.
Melakukan
perhitungan-perhitungan
dalam rangka mengetahui besarnya
angka indek kolerasi 𝑟𝑥𝑦 . Seperti XY, X2,
Y2..
Memberikan interprestasi terhadap 𝑟𝑥𝑦 .
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Menarik kesimpulan.
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BAB VII
TEKNIK PEMERIKSAAN, PEMBERIAN SKOR
DAN PENGOLAHAN HASIL TES

A. TEKNIK PEMERIKSAAN HASIL TES HASIL
BELAJAR
Tes hasil belajar dapat diselenggarakan
secara tertulis, dengan secara lisan dan dengan tes
pembuatan. Adanya perbedaan pelaksanaan tes
hasil belajar tersebut sudah barang tentu menuntut
adanya pembedaan pula dalam pemeriksaan hasilhasilnya.
1. Teknik pemeriksaan hasil tes tertulis
Tes tertulis dapat dibedakan menjadi dua
golongan, yaitu: tes hasil belajar (tertulis) bentuk
uraian (subjective test = essay test) dan tes hasil
belajar (tertulis) bentuk obyektif (objective test).
a. Teknik pemeriksaan hasil tes hasil belajar
bentuk uraian
Prosedur pemeriksaan standar mutlak:
1) Membaca setiap jawaban yang diberikan
oleh testee untuk setiap butir soal tes uraian
dan membandingkannya dengan pedoman
yang sudah disiapkan.
Ilmu Dasar Evaluasi Pendidikan

120

2) Atas dasar hasil perbandingan antara
jawaban testee dengan pedoman jawaban
betul yang telah disiapkan.
3) Menjumlahkan skor-skor yang telah
diberikan kepada testee.
Prosedur pemeriksaan standar relative:
1) Memeriksa jawaban atas butir soal nomor 1
yang diberikan oleh seluruh testee
2) Memberikan skor terhadap jawaban soal
nomor 1 untuk seluruh testee
3) Setelah memeriksa atas jawaban butir soal
nomor 1 dari seluruh testee dapat
diselesaikan, lalu dilanjutkan dengan
pemeriksaan terhadap jawaban butir soal 2,
dengan cara yang sama
4) Memberikan skor terhadap jawaban butir
soal nomor 2 dari seluruh testee, dengan cara
yang sama
5) Setelah jawaban atas seluruh butir soal yang
diberikan oleh seluruh testee dapat
diselesaikan,
akhirnya
dilakukan
penjumlahan skor.
b. Teknik pemeriksaan hasil tes hasil belajar
bentuk obyektif
Ada beberapa macam kunci jawaban yang dapat
dipergunakan untuk mengoreksi jawaban soal
tes obyektif, yaitu:
1) Kunci berdamping (strip keys)
2) Kunci sistem karbon (carbon system keys)
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3) Kunci sistemtusukan (pinprick system keys)
4) Kunci berjendela (window keys)

2. Teknik pemeriksaan dalam rangka menilai
tes lisan
Pemeriksaan
terhadap
jawaban-jawaban
testee
hendaknya dikendalikan oleh pedoman yang pasti,
yaitu:
a. Kelengkapan jawaban yang diberikan oleh testee
b. Kelancaran testee dalam mengemukakan
jawaban-jawaban
c. Kebenaran jawaban yang dikemukakan
d. Kemampuan testee dalam mempertahankan
pendapatnya
e. Berapa persen (%) kira-kira, pertanyaanpertanyaan lisan yang termasuk kategori sukar,
sedang, dan mudah dapet dijawab dengan betul
oleh testee
3. Teknik pemeriksaan dalam rangka menilai
hasil tes perbuatan
Jika pada tes tertulis pemeriksaannya hanya
dilakukan dengan membaca lembar-lembar jawaban
testee, dan pada tes lisan pemeriksaannya itu
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dilakukan

lewat

jawaban-jawaban

lisan

yang

diberikan oleh testee, maka pada tes perbuatan,
“pemeriksaan” hasil-hasilnya dilakukan dengan
menggunakan observasi. Sasarannya adalah: tingkah
laku, perbuatan, sikap, dan sebagainya

B. TEKNIK PEMBERIAN SKOR HASIL TES
HASIL BELAJAR
Pemberian skor (= scoring) merupakan
langkah pertama dalam proses pengolahan hasil
tes, yaitu proses pengubahan jawaban-jawaban
soal tes menjadi angka-angka. Angka-angka hasil
penilaian itu selanjutnya diubah menjadi nilainilai (= grade) melalui proses tertentu

1. Pemberian Skor Tes pada Domain Kognitif
a. Penskoran Soal Bentuk Pilihan Ganda
Cara penskoran tes bentuk pilihan ganda
ada tiga macam, yaitu: pertama penskoran tanpa
ada koreksi jawaban, penskoran ada koreksi
jawaban, dan penskoran dengan butir beda
bobot.
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1) Penskoran tanpa koreksi, yaitu penskoran
dengan cara setiap butir soal yangdijawab
benar mendapat nilai satu (tergantung dari
bobot butir soal), sehinggajumlah skor yang
diperoleh peserta didik adalah dengan
menghitung banyaknyabutir soal yang dijawab
benar. Rumusnya sebagai berikut.
𝐵

Skor = x 100 (skala 0 – 100)
𝑁

B = banyaknya butir yang dijawab benar
N = adalah banyaknya butir soal
Contohnya adalah sebagai berikut :
Pada suatu soal tes ada 50 butir, Budi menjawab
benar 25 butir, maka skor
yang dicapai Budi adalah:
Skor

25

= x 100
50

= 50
2) Penskoran ada koreksi jawaban yaitu
pemberian
skor
dengan
memberikanpertimbangan pada butir soal
yang dijawab salah dan tidak dijawab,
adapunrumusnya sebagai berikut.
Skor =

𝐵−

𝑆
𝑃−1

/ 𝑁 × 100

B = banyaknya butir soal yang dijawab benar
S = banyaknya butir yang dijawab salah
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P = banyaknya pilihan jawaban tiap butir
N = banyaknya butir soal
Butir soal yang tidak dijawab diberi skor 0
Contoh :
Pada soal bentuk pilihan ganda yang terdiri dari
40 butir soal dengan 4 pilihan
tiap butir dan banyaknya 40 butir, Amir dapat
menjawab benar 20 butir,
mejawab salah 12 butir, dan tidak dijawab ada 8
butir, maka skor yang
diperoleh Amir adalah:
Skor

=

20 −

12
4−1

/ 40 × 100

= 40
3) Penskoran dengan butir beda bobot yaitu
pemberian skor dengan memberikanbobot
berbeda pada sekelompok butir soal.
Biasanya bobot butir soalmenyesuaikan
dengan tingkatan kognitif (pengetahuan,
pemahaman,penerapan, analisis, sintesis,
dan evaluasi) yang telah dikontrak guru.
Andajuga dapat membedakan bobot butir
soal
dengan
cara
lain,
misalnya
adasekelompok
butir
soal
yang
dikembangkan dari buku pegangan guru
dansekelompok yang lain dari luar buku
pegangan
diberi
bobot
berbeda,
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yangpertama satu, yang lain dua. Adapun
rumusnya sebagai berikut.
Skor = Σ

𝐵𝑖𝑥𝑏𝑖
𝑆𝑡

x 100%

Bi = banyaknya butir soal yang dijawab benar
peserta tes
bi = bobot setiap butir soal
St = skor teoritis (skor bila menjawab benar
semua butir soal)
Contoh:
Pada suatu soal tes matapelajaran IPA berjumlah
40 butir yang terdiri dari enam tingkat
domain

kognitif

diberi

bobot

sebagai

berikut: pengetahuan bobot 1, pemahaman
2, penerapan 3, analisis 4, sintesis 5, dan
evaluasi 6. Yoyok dapat menjawab benar 8
butir soal domain pengetahuan dari 12 butir,
12 butir dari 20 butir soal pehamanan, 2
butir soal penerapan dari 4 butir, 1 butir soal
analisis dari 2 butir, dan 1 butir soal sintesis
dan

evaluasi

masing-masing

1

butir.

Berapakah skor yang diperoleh Yoyok?
Untuk mempermudah memberi skor disusun
Tabel 6.1. sebagai berikut.
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Tabel 7.1. Contoh Pemberian Skor

Skor

Domain
butir soal

Jumlah
butir

bi

Pengetahuan
Pemahaman
Penerapan
Analisis
Sintesis
Evaluasi
Jumlah =

12
20
4
2
1
1
40

1
2
3
4
5
6
-

=Σ

Jml
butir x
bi
12
40
12
8
5
6
St =
83

(8𝑥1) (12𝑥2) (2𝑥3) (1𝑥4) (1𝑥5) (1𝑥6)
83

Bi

8
12
2
1
1
1
25

× 100%

= 63,9 %
Jadi skor yang diperoleh Yoyok adalah 63,9%,
artinya

Yoyok

dapat

menguasai

tes

matapelajaran IPA sebesar 63,9% Sebagai
Latihan-1,

Anda

tentukan

kembali

berapakah skor yang diperoleh Yoyok
apabila
dirubah

bobot

pada

menjadi

setiap
sebagai

komponen
berikut:

pengetahuan diberi bobot 0,5; pemahaman
bobot 1, penerapan, analisis, dan sintesis
masing-masing

diberi
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evaluasi 3. Tentukan juga berapakah skor
teoritis perangkat tes tersebut! Sebagai
Latihan-2, tentukan berapakah skor yang
diperoleh Yoyok apabila menggunakan
penskoran tanpa ada koreksi.

b. Penskoran Soal Bentuk Uraian Objektif
Pada bentuk soal uraian objektif, biasanya
langkah-langkah mengerjakandianggap sebagai
indikator kompetensi para peserta didik. Oleh
sebab itu, sebagaipedoman penskoran dalam soal
bentuk

uraian

objektif

adalah

bagaimana

langkahlangkahmengerjakan dapat dimunculkan
atau dikuasai oleh peserta didik dalamlembar
jawabannya.Untuk membuat pedoman penskoran,
sebaiknya Anda melihat kembali rencanakegiatan
pembelajaran untuk mengidentifikasi indikatorindikator tersebut.
Perhatikan contoh berikut:
Indikator

: peserta didik dapat menghitung isi
bangun ruang (balok) danmengubah
satuan ukurannya.
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Butir soal : Sebuah bak mandi berbentuk balok
berukuran panjang 150 cm, lebar 80
cm,dan tinggi 75 cm. Berapa literkah
isi bak mandi tersebut? (untuk
menjawabnya

tuliskan

langkah-

langkahnya!)

Tabel 7.2. Pedoman penskoran uraian objektif
Langkah
1
2
3
4

Kunci jawaban
Isi balok = panjang × lebar ×
tinggi
= 150 cm x 80 cm x 75 cm
= 900.000 cm3
Isi bak mandi dalam liter:
900.000

=
5

1000

Skor
1
1
1
1

liter

= 900 liter
Skor maksimum

1
5

c. Penskoran Soal Bentuk Uraian NonObjektif
Prinsip penskoran soal bentuk uraian nonobjektif sama dengan bentuk uraian objektif yaitu
menentukan indikator kompetensinya. Perhatikan
contoh berikut.
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Indikator

: Peserta didik dapat mendeskripsikan
alasan Warga Negara Indonesia
bangga menjadi Bangsa Indonesia.

Butir soal : Tuliskan

alasan-alasan

yang

membuat Anda berbangga sebagai
Bangsa Indonesia!
Pedoman penskoran:
Jawaban boleh bermacam-macam namun
pada pokok jawaban tadi dapat dikelompokkan
sebagai berikut.

Kriteria jawaban Rentang skor
Tabel 7.3. Contoh Pedoman Penskoran
Kriteria jawaban

Rentangan
skor
dengan
0–2

Kebanggaan yang berkaitan
kekayaan alam Indonesia
Kebanggaan yang berkaitan dengan
keindahan
tanah
air
Indonesia
(pemandangan alamnya, geografisnya, dll)
Kebanggan yang berkaitan dengan
keanekaragaman
budaya,
suku,adat,
istiadat tetapi tepat bersatu.
Kebanggan yang berkaitan dengan
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keramahtamahan masyarakat
Indonesia.
Skor tertinggi

8

d. Pembobotan Soal Bentuk Campuran
Dalam beberapa situasi bisa digunakan soal
bentuk campuran, yaitu bentuk pilihan dan bentuk
uraian. Pembobotan soal bagian soal bentuk
pilihan ganda dan bentuk uraian ditentukan oleh
cakupan materi dan kompleksitas jawaban atau
tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan
soal. Pada umumnya cakupan materi soal bentuk
pilihan ganda lebih banyak, sedang tingkat
berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal
bentuk uraian biasanya lebih banyak dan lebih
tinggi. Suatu ulangan terdiri dari n1 soal pilihan
ganda dan n2 soal uraian. Bobot untuk soal pilihan
ganda adalah w1 dan bobot untuk soal uraian
adalah w2. Jika seorang peserta didik menjawab
benar n1 pilihan ganda, dan n2 soal uraian, maka
peserta didik itu mendapat skor:
Skor = b1=

𝑁1
𝑁1

× 100 + b2

𝑁2
𝑁2

× 100

b1 = bobot soal 1
b2 = bobot soal 2
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Contoh: Suatu ulangan terdiri dari 20 bentuk pilihan
ganda dengan 4 pilihan, dan 4 buah soal bentuk
uraian. Titi dapat menjawab benar soal pilihan
ganda 16 butir dan salah 4 butir, sedang bentuk
uraian bisa dijawab benar 20 dari skor maksimum
40. Apabila bobot pilihan ganda adalah 0,40 dan
bentuk uraian 0,60, maka skor yang diperoleh Titi
dapat dihitung sebagai berikut.
a. skor pilihan ganda tanpa koreksi jawaban dugaan :
(16/20)x100 = 80
b. skor bentuk uraian adalah : (20/40)x100 = 50
c. skor akhir adalah : 0,4 x (80) + 0,6 x (50) = 62

2. Pemberian Skor Tes pada Domain Afektif
Domain
afektif
ikut
menentukan
keberhasilan belajar peserta didik. Paling tidak ada
dua komponen dalam domain afektif yang penting
untuk diukur, yaitu sikap dan minat terhadap suatu
pelajaran. Sikap peserta didik terhadap pelajaran
bisa positif bisa negatif

atau

netral.

Tentu

diharapkan sikap peserta didik terhadap semua mata
pelajaran positif sehingga akan timbul minat untuk
belajar atau mempelajarinya. Peserta didik yang
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memiliki

minat

pada pelajaran tertentu

bisa

diharapkan prestasi belajarnya akan meningkat
secara optimal, bagi yang tidak berminat sulit untuk
meningkatkan prestasi belajarnya. Oleh karena itu,
Anda memiliki tugas untuk membangkitkan minat
kemudian

meningkatkan

minat

peserta

didik

terhadap mata pelajaran yang diampunya. Dengan
demikian akan terjadi usaha yang sinergi untuk
meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
Langkah pembuatan instrumen domain
afektif termasuk sikap dan minat adalah sebagai
berikut:
a. Pilih ranah afektif yang akan dinilai, misalnya
sikap atau minat.
b. Tentukan indikator minat: misalnya kehadiran di
kelas,
banyak
bertanya,
tepatwaktu
mengumpulkan tugas, catatan di buku rapi, dan
sebagainya. Hal iniselanjutnya ditanyakan pada
peserta didik.
c. Pilih tipe skala yang digunakan, misalnya Likert
dengan 5 skala: sangat berminat,berminat, sama
saja, kurang berminat, dan tidak berminat.
d. Telaah instrumen oleh sejawat.
e. Perbaiki instrumen.
f. Siapkan kuesioner atau inventori laporan diri.
g. Skor inventori.
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h. Analisis hasil inventori skala minat dan skala
sikap.

Contoh:
Instrumen untuk mengukur minat peserta didik yang
telah berhasil dibuat ada 10 butir. Jika rentangan
yang dipakai adalah 1 sampai 5, maka skor
terendah seorang peserta didik adalah 10, yakni
dari 10 x 1 dan skor tertinggi sebesar 50, yakni
dari 10 x 5. Dengan demikian, mediannya adalah
(10 + 50)/2 atau sebesar 30. jika dibagi menjadi 4
kategori, maka skala 10-20 termasuk tidak
berminat, 21 sampai 30 kurang berminat, 31 – 40
berminat, dan skala 41 – 50 sangat berminat.

3. Pemberian Skor Tes pada Domain
Psikomotor
a. Penyusunan Tes Psikomotor
Tes untuk mengukur ranah psikomotor
adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja
(performance) yang telah dikuasai peserta didik. Tes
tersebut menurut Lunetta dkk. (1981) dalam Majid
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(2007) dapat berupa tes paper and pencil, tes
identifikasi, tes simulasi, dan tes unjuk kerja. Skala
penilaian cocok untuk menghadapi subjek yang
jumlahnya

sedikit.

Perbuatan

yang

diukur

menggunakan alat ukur berupa skala penilaian
terentang dari sangat tidak sempurna sampai sangat
sempurna. Jika dibuat skala 5, maka skala 1 paling
tidak sempurna dan skala 5 paling sempurna. Misal
dilakukan pengukuran terhadap keterampilan peserta
didik menggunakan thermometer badan. Untuk itu
dicari

indikator-indikator

apa

saja

yang

menunjukkan peserta didik terampil menggunakan
thermometer tersebut,

misal indikator-indikator

sebagai berikut:
1) Cara mengeluarkan termometer dari tempatnya.
2) Cara menurunkan posisi air raksa serendahrendahnya.
3) Cara memasang termometer pada tubuh orang
yang diukur suhunya.
4) Lama waktu pemasangan termometer pada tubuh
orang yang diukur suhunya.
5) Cara mengambil termometer dari tubuh orang
yang diukur suhunya.
6) Cara membaca tinggi air raksa dalam pipa
kapiler termometer.
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Dari contoh cara pengukuran suhu badan
menggunakan skala penilaian, ada 6 butir soal yang
dipakai untuk mengukur kemampuan seorang
peserta didik jika untuk butir 1 peserta didik yang
bersangkutan

memperoleh

skor

5

berarti

sempurna/benar, butir 2 memperoleh skor 4 berarti
benar tetapi kurang sempurna, butir 3 memperoleh
skor 4 berarti juga benar tetapi kurang sempurna,
butir 4 memperoleh skor 3 berartikurang benar, butir
5 memperoleh skor 3 berarti kurang benar, dan butir
6 juga memperoleh skor 3 berarti kurang benar,
maka total skor yang dicapai peserta didik tersebut
adalah (5 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3) atau 22. Seorang
peserta didik yang gagal akan memperoleh skor 6,
dan yang berhasil melakukan dengan sempurna
memperoleh skor 30; maka median skornya adalah
(6 + 30)/2 = 18. Jika dibagi menjadi 4 kategori,
maka yang memperoleh skor 6 – 12 dinyatakan
gagal, skor 13 – 18 berarti kurang berhasil, skor 19 –
24 dinyatakan berhasil, dan skor 25 – 30 dinyatakan
sangat berhasil. Dengan demikian peserta didik
dengan skor 21 dapat dinyatakan sudah berhasil
tetapi belum sempurna/belum sepenuhnya baik jika
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sifat keterampilannya adalah absolut, maka setiap
butir harus dicapai dengan sempurna (skala 5).
Dengan

demikian

hanya

peserta

didik

yang

memperoleh skor total 30 yang dinyatakan berhasil
dan dengan kategori sempurna.
Tabel 7.4. Kisi-kisi soal ujian bisa sebagai berikut
No

SK

KD Materi
Pokok

Indikator

Bentuk No
Soal
Soal

C. MENGUBAH SKOR DENGAN PENILAIAN
ACUAN PATOKAN
1. Perbedaan antara skor dan nilai
Skor adalah hasil pekerjaan menyekor
(=memberikan angka) yang diperoleh dengan jalan
menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item
yang oleh testee telah jawab dengan betul, dengan
memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Nilai
adalah angka (bisa juga huruf), yang merupakan
hasil ubahan dari skor yang sudah dijadikan satu
skor-skor lainya, serta disesuaikan pengaturannya
dengan standar tertentu. Nilai pada dasarnya adalah
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angka atau huruf yang melambangkan seberapa jauh
atau

seberapa

besar

kemampuan

yang

telah

ditunjukkan oleh testee terhadap materi atau bahan
yang diteskan, sesuai dengan tujuan intruksional
khusus yang telah ditentukan.
a. Pengolahan dan pengubahan skor mentah hasil
tes hasil belajar menjadi nilai standar (standard
score)
Dua hal penting dalam pengolahan dan
pengubahan skor mentah menjadi skor standar atau
nilai. Bahwa dalam pengolahan dan mengubahan
skor mentah menjadi nilai itu ada dua cara, yaitu:
1) Bahwa pengolahan dan pengubahan
skor mentah menjadi nilai itu dilakukan
dengan mengacu atau mendasarkan diri
pada kriterium atau criterion (patokan)
2) Bahwa pengolahan dan pengubahan
skor mentah menjadi nilai itu dilakukan
dengan mengacu atau mendasarkan diri
pada norma atau kelompok
Pengolahan dan pengubahan skor mentah
menjadi nilai itu dapat menggunakan berbagai
macam skala, seperti : skala lima (stanfive), skala
Sembilan (stanine), skala sebelas (stanel =
standard eleven = eleven points scale), z score, dan
T score.. Pengolahan dan pengubahan skor mentah
Ilmu Dasar Evaluasi Pendidikan

138

hasil tes hasil belajar menjadi nilai standar dengan
medasarkan diri tau mengacu pada kriterium
(criterion referenced evaluation)
Penilaian berdasar kriterium ini mendasar
diri pada asumsi, bahwa:
1) Hal-hal yang harus dipelajari oleh
testee adalah mempunyai struktur
hierarkis tertentu.
2) Evaluator
atau
tester
dapat
mengidentifikasi masing-masing taraf
itu sampai tuntas.
Pengolahan dan pengubahan skor mentah
hasil tes hasil belajar menjadi nilai standar dengan
medasarkan diri tau mengacu pada norma atau
kelompok (norm referenced evaluation)
Penilaian

beracuan

kelompok

ini

mendasarkan diri pada asumsi:
1) Bahwa setiap populasi peserta didik
yang sifatnya heterogen akan selalu
didapati kelompok baik, kelompok
sedang, dan kelompok kurang.
2) Bahwa tujuan evaluasi hasil belajar
adalah untuk menentukan posisi
relative (=relative standing) dari para
peserta tes dalam hal yang sedang
dievaluasi itu.
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d. Konsep Pendekatan Penilaian
Setelah kegiatan penskoran

dilakukan

maka tugas Anda sebagai guru adalah mengolah
skor-skor hasil tes menjadi skor standar atau nilai
standar yang menggambarkan nilai prestasi para
peserta didik mutu pembelajaran yang telah Anda
lakukan

selama

waktu

tertentu.

Ada

dua

pendekatan yang umum dipakai oleh para guru,
yaitu pendekatan: (1) Penilaian Acuan Norma atau
disingkat PAN dan (2) Penilaian Acuan Patokan
atau disingkat PAP. Anda sebagai guru harus
menentukan sejak awal manakah pendekatan yang
dipakai untuk mengubah skor-skor peserta didik
menjadi nilai. PAP Anda pilih sebagai pendekatan
apabila Anda berkeinginan membandingkan skor
peserta didik dengan suatu nilai standar yang
sudah ditentukan berdasarkan skor teoritisnya.
Skor teoritis adalah skor maksimal apabila
menjawab benar semua butir soal dalam suatu
perangkat tes. Selain itu PAP dipilih dengan
pertimbangan bahwa perangkat tes yang dipakai
untuk mengukur prestasi peserta didik merupakan
perangkat tes terstandar yang terjamin reliabilitas
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dan validitasnya. Melihat prinsip PAP sebagai
pendekatan konversi skor-skor prestasi, maka
pendekatan ini cocok digunakan untuk penilaian
formatif, yaitu asesmen yang dilakukan pada
setiap akhir satuan pelajaran yang berfungsi untuk
perbaikan

proses

pembelajaran

yang

Anda

lakukan. Sejak tes formatif belum Anda mulai,
Anda sudah dapat menentukan suatu kriteria
keberhasilan pembelajaran yang Anda lakukan
dengan memberikan patokan atau standar melalui
skor teoritis. Pendekatan PAN dipilih apabila
Anda berkeinginan membandingkan skor peserta
didik dengan skor-skor dalam kelompoknya atau
peserta didik lain dalamsuatu kelas atau tingkat
tertentu.

Pendekatan

terpengaruh

dengan

ini
skor

sama

sekali

teoritis.

tidak

Kualitas

penilaian peserta didik sangat tergantung kepada
distribusi skor para peserta tes. Skor-skor mereka
akan saling berkompetisi secara internal sehingga
menentukan pedoman konversi yang akan dibuat.
Selain itu PAN dipilih dengan tidak harus
mempertimbangan bahwa perangkat tes yang
dipakai untuk mengukur prestasi peserta didik itu
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adalah perangkat tes terstandar. Pendekatan PAN
cocok untuk penilaian sumatif atau penilaian lain
yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana
kompetensi sudah dikuasai oleh peserta didik.
Sebelum penilaian sumatif dimulai, Anda belum
dapat menentukan suatu kriteria keberhasilan
peserta didik dalam menguasai kompetensi.
e. Pendekatan PAP
Pendekatan Penilaian

Acuan

Patokan

(PAP) disebut juga penilaian dengan norma
absolut atau kriteria. Pendekatan PAP berarti
membandingkan skor-skor hasil tes peserta didik
dengan

kriteria

atau

patokan

yang

secara

absolut/mutlak telah ditetapkan oleh guru. Jadi
skor peserta didik tidak dibandingkan dengan
kelompoknya tetapi skor-skor itu akan dikonversi
menjadi nilai-nilai berdasarkan skor teoritisnya.
Umumnya seorang guru yang menggunakan PAP
sudah dapat menyusun pedoman konversi skorskor menjadi nilai standar sebelum tes dimulai.
Oleh sebab itu, umumnya hasil pengukuran dari
periode ke periode berikutnya dalam kelompok
berbeda

maupun

yang
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dipertahankan keajegannya atau konsistensinya.
Hasil penerapan PAP dalam penilaian peserta
didik akan dapat Anda ramalkan dengan terlebih
dahulu melihat skor teoritis dan kualitas para
peserta didik dalam kelompok atau kelas. Misal
pada penilaian dengan skala-5, PAP Anda
berlakukan pada kelompok/kelas yang kurang
pandai maka diperkirakan banyak peserta didik
mendapatkan nilai prestasi kurang, yaitu ditandai
dengan banyaknya peserta didik dengan nilai E, D,
serta C sedangkan nilai B dan A lebih sedikit
seperti pada kurva-A berikut.

Apabila

PAP

diberlakukan

kepada

kelompok/kelas dengan rata-rata pandai maka
diperkirakan distribusi nilai seperti pada kurva-B.
Peserta didik yang mendapat nilai E, D, dan C
lebih sedikit bila dibandingkan jumlah peserta
didik dengan nilai B dan A. Secara ideal dalam
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sudut pandang produk penilaian maka kurva yang
diharapkan terjadi dalam PAP adalah kurva-B,
namun apabila memberikan hasil seperti kurva-A
bukan berarti Anda gagal dalam pembelajaran,
tetapi sebagai sebuah proses Anda diwajibkan
mengidentifikasi proses pembelajaran yang telah
berlangsung

dan

menemukan

titik

lemah

pembelajaran kemudian melakukan perbaikanperbaikan. Distribusi nilai suatu kelas/kelompok
mungkin

saja

membentuk

kurva-A

apabila

perangkat tes yang digunakan memiliki butir-butir
soal yang terkategori ”sulit”meskipun prestasi
mereka

di

atas

rata-rata.

Sebaliknya

suatu

kelas/kelompok dengan prestasi di bawah ratarata, distribusi nilainya akan membentuk seperti
kurva-B karena perangkat soalnya terlalu mudah.
Sebab

itu,

sekali

lagi

PAP

akandapat

menggambarkan prestasi siswa yang obyektif bila
perangkat tes yang digunakan adalah perangkat tes
terstandar.

1) Aplikasi Pendekatan PAP

Ilmu Dasar Evaluasi Pendidikan

144

Metode PAP digunakan pada sistem
penilaian

skala-100

dan

skala-5.

Skala-100

berangkat dari persentase yang mengartikan skor
prestasi sebagai proporsi penguasaan peserta didik
pada suatu perangkat tes dengan batas minimal
angka 0 sampai 100 persen (%). Pada skala-5
berarti skor prestasi diwujudkan dalam nilai A, B,
C, D, dan E atau berturutan mewakili nilai 4, 3, 2,
1, dan 0. Adapun langkah-langkah PAP sebagai
berikut.
a) Menentukan skor berdasarkan proporsi
𝐵

Skor =𝑆𝑡 × 100% (rumus bila menggunakan skala100)
B

= banyaknya butir yang dijawab benar
(dalam bentuk pilihan ganda) atau
jumlah skor jawaban benar pada
setiap butir/item soal (pada tes
bentuk menguraikan)

St =

Skor teoritis

b) Menentukan batas minimal nilai ketuntasan
Nilai ketuntasan adalah nilai yang
menggambarkan

proporsi

dan

kualifikasi

penguasaan peserta didik terhadap kompotensi
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yang

telahdikontrakkan

dalam

pembelajaran.

Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan
peserta tes dapat menggunakan pedoman yang ada.
Depdiknas RI atau beberapa sekolah biasanya
telah menentukan batas minimal siswa dikatakan
tuntas menguasai kompetensi yang dikontrakkan
misalnya 60%. Umumnya pada tingkat pendidikan
dasar dan menengah di negara kita menggunakan
skala-100 sedangkan skala-5 dipakai di perguran
tinggi. Namun sekarang, ada perguruan tinggi
yang mengembangkan skala-5 menjadi skala
delapan,

sembilan,

atau

tiga

belas

dengan

memodifikasi ragam tingkatannya. Misal, semula
ragam nilai skala-5 adalah A, B, C, D, dan E
kemudian dimodifikasi dengan menambah ragam
tingkatan nilai menjadi delapan sebagai berikut: A,
B+, B, C+, C, D+, D, dan E. Pada beberapa
perguruan tinggi ada yang mengembangkan lagi
menjadi tiga belas variasi seperti berikut: A+, A,
A-, B+, B, B-, C+, C, C -, D+, D, D-, dan E.
Contoh 1: Suatu perangkat tes terdiri dari beberapa
bentuk soal seperti pada table berikut.
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Tabel 7.5. Perangkat Tes dengan Beberapa
Bentuk Soal
Nomor
1 - 30

Bentuk soal
Bentuk pilihan ganda
model asosiasi
31 - 45 Bentuk pilihan ganda
model
melengkapiberganda
46 - 50 Bentuk uraian
Jumlah St =

Bobot
1

St
30

2

30

5

25
85

Berdasarkan tabel di atas skor teoritis
perangkat tes adalah 85. Peserta didikyang
mengikuti

ada

40

anak,

setelah

mereka

mengerjakan perangkat tes dilakukanpenskoran
oleh guru. Hasil skor itu selanjutnya diolah dengan
PAP, hasilnya sebagaiberikut (yang ditampilkan
hanya 10 peserta tes).

f. Mengubah Skor dengan Penilaian Acuan
Normatif
1 ) Konsep Pendekatan PAN
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Pada penjelasan sebelumnya disebutkan
bahwa salah satu beda PAN dari PAPterletak pada
tolok

ukur

skor

yang

digunakan

sebagai

pembanding. Pendekatan inimenggunakan cara
membandingkan prestasi atau skor mentah peserta
didik

dengansesama

peserta

didik

dalam

kelompok/kelasnya sendiri. Makna nilai dalam
bentukangka maupun kualifikasi memiliki sifat
relatif, artinya bila Anda sudah berhasilmenyusun
pedoman konversi skor berdasarkan tes yang
sudah dilakukan pada suatukelas/kelompok maka
pedoman itu hanya berguna bagi kelompok/kelas
itu dankemungkinan besar pedoman itu tidak
berguna bagi kelompok/kelas lain karenadistribusi
skor peserta tes sudah lain. Kecuali, pada saat
pengolahan skorkelompok/kelas yang lain tadi
disatukan dengan kelompok/kelas pertama.
Misalnya, Anda ingin membandingkan
kepandaian siswa dalam matapelajaranIPA di
semester sepuluh antara Rudi dengan kakak
kelasnya yaitu Bobi padasemester yang sama
setahun yang lalu. Rudi pada semester sepuluh
sekarang angkarapor matapelajaran IPA = 89
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sedangkan Bobi pada semester sepuluh di
tahunakademik yang lalu adalah 97. Benarkah
bila Anda memutuskan bahwa Rudi lebihrendah
prestasinya dibidang IPA dibandingkan Bobi?
Membandingkan angkanya, maka benar
angka Rudi lebih rendah dari Bobitetapi kalau
kedua angka itu adalah nilai standar dari
pendekatan PAN, maka Andaharus melihat
terlebih dahulu rerata dan standar deviasi skor
pada

kelompok/kelasmasing-masing.

Apabila

statistik kelompok/kelas Rudi dan Bobi sebagai
berikut.
Kelas Rudi → rerata ( x) = 70 dan standar
deviasi (s) = 5,6
Kelas Bobi → rerata ( x) = 89 dan standar
deviasi (s) = 2,5
Data statistik tersebut kita gunakan untuk
menghitung nilai Zscore Rudi dan Bobidengan
menggunakan Zscore =. Melalui rumus itu dapat
dihitung Zrudi = 3,4dan Zbobi = 3,2 dengan
demikian pernyataan bahwa Rudi tidak lebih
unggul dalam bidang IPA daripada Bobi di kelas
masing-masing adalah kurang berdasar. Demikian
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halnya dengan nilai suatu matapelajaran yang
sama tetapi diperoleh dalam kurun waktu yang
berbeda akan memiliki makna yang berbeda. Hal
ini

disebabkan

oleh

variasi

nilai,

kondisi

tersebut

dapat

kelompok, dll.
Melalui

analogi

disimpulkan bahwa suatu nilai prestasi hasil
pengolahan dengan pendekatan PAN memiliki
sifat relatif, oleh sebab itu pendekatan PAN
disebut juga pendekatan penilaian norma relatif
atau norma empirik. Artinya secara statistika,
pendekatan PAN menggunakan dasar asumsi
normalitas. Apabila Anda memiliki kumpulan
skor/nilai pada kelas/kelompok yang heterogen
maka distribusinya akan membentuk kurva
normal sebagai berikut (perhatikan gambar kurva
normal di bawah ini)
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Berdasarkan kurva normal tersebut maka
sifat distribusi nilai/skor prestasi peserta didik
akan menyebar membentuk kurva normal standar.
Misalnya variasi nilai standar adalah rendah,
sedang, dan tinggi, maka peserta didik yang
memiliki prestasi ”sedang” jumlahnya lebih
banyak daripada kelompok ”rendah” dan ”tinggi”,
sedangkan peserta didik kelompok ”rendah” dan
”tinggi” jumlahnya kurang lebih sama.
2. Langkah pendekatan PAN
Seperti pada PAP, pendekatan penilaian
PAN dapat digunakan juga pada sistem penilaian
skala-100 dan skala-5. Bahkan pada PAN, Anda
dapatmengembangkan menjadi skala-9 dan skala11. Pada skala-100 berangkat dari persentase yang
mengartikan

skor

prestasi

sebagai

proporsi

penguasaan peserta didik pada suatu perangkat tes
dengan batas minimal angka 0 sampai 100 persen
(%). Pada skala-5 berarti skor prestasi diwujudkan
dalam nilai A, B, C, D, dan E atau berturutan
mewakili nilai 4, 3, 2, 1, dan 0. Adapun langkahlangkah pendekatan PAN sebagai berikut.
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1) Menghitung rerata

skor prestasi

 Untuk data tidak berkelompok

xi= skor peserta tes ke-i
n = jumlah peserta tes
 Untuk data berkelompok

xi= tanda kelas
fi= frekuensi yang sesuai dengan xi

2) Menghitung standar deviasi ( s ) skor prestasi


Untuk data tidak berkelompok

xi= nilai ke-i


Untuk data berkelompok

xi= nilai ke-i
fi= frekuensi ke-i
6-26 Unit 6
i = panjang kelas
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xi'= nilai sandi

3) Membuat pedoman konversi untuk mengubah skor
menjadi nilai standar(berdasarkan skalanya, ada
PAN dengan skala lima, skala sembilan, skala
sebelas, dan dengan nilai Zscore atau Tscore)
 Pedoman konversi skala-5
Pedoman konversi skala-5 berarti membagi nilai
standar menjadi limaskala, lima angka/huruf
atau

lima

kualifikasi.

Cara

menyusun

skalalima dengan membagi wilayah di bawah
lengkung kurva normalmenjadi lima daerah,
perhatikan kurva normal berikut.

Kurva normal tersebut terbagi menjadi lima daerah
dan setiap daerahmenunjukkan kualifikasi atau
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nilai dari kanan ke kiri A, B, C, D danE.
Berdasarkan pembagian itu, pedoman konversi
skala-5 disusunsebagai berikut.

 Pedoman konversi skala-9
Pedoman konversi skala-9 berarti membagi nilai
standar

menjadisembilan

angka/huruf

atau

skala,

sembilan

sembilan
kualifikasi.

Caramenyusun skala sembilan sama dengan
skala lima yaitu denganmembagi wilayah di
bawah

lengkung

kurva

normal

menjadi

Sembilan daerah, perhatikan kurva normal
berikut.
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Kurva normal tersebut terbagi menjadi sembilan
daerah

dan

setiapdaerah

menunjukkan

kualifikasi atau nilai dari kanan ke kiri 1, 2, 3,
4,5, 6, 7, 8 dan 9. Berdasarkan pembagian itu,
pedoman

korversi

skala-9disusun

sebagai

berikut.
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 Pedoman konversi skala-11
Pedoman konversi skala-11 berarti membagi nilai
standar

menjadisebelas

angka/huruf

atau

skala,

sebelas

sebelas

kualifikasi.

Caramenyusun skala sebelas sama dengan
skala lima dan sembilan yaitudengan membagi
wilayah di bawah lengkung kurva normal
menjadisebelas

daerah,

perhatikan

kurva

normal berikut.

Kurva normal tersebut terbagi menjadi sebelas
daerah

dan

setiapdaerah

menunjukkan

kualifikasi atau nilai dari kanan ke kiri 0, 1, 2,
3,4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Berdasarkan
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pembagian itu, pedoman korversiskala-11
disusun sebagai berikut.

 Pedoman konversi dengan Zscore atau Tscore
Dengan tidak menyusun pedoman konversi Anda
dapat langsungmenentukan atau mengkonversi
skor

menjadi

nilai

standar

denganmenggunakan dua nilai yaitu nilai
Zscore

dan

Tscore.

Nilai

Zscore

berartimengubah skor kasar menjadi nilai
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standar Z. Biasanya Zscoredigunakan sebagai
cara

untuk

membandingkan

beberapa

nilaimatapelajaran seorang peserta tes dari
berbagai

jenis

pengukuran

yangberbeda.

Konsep Tscore hamper sama dengan Zscore.
Adapun rumus untuk menghitung nilai Zscore dan
Tscore adalah sebagai
berikut.

Keterangan:
x = skor
S = standar deviasi
= rata-rata

Tscore = score 50 +10× Zscore
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BAB VIII
TEKNIK PENGANALISISAN ITEM TES HASIL
BELAJAR

A. PENGANTAR
Sebagai

tenaga

pendidik

yang

baik

harusnya menguasai teknik penganalisisan tes,
bukan semata jika hasil belajar menunjukan
kuvpa a-simetrik miring kekiri disimpulkan murid
itu bodoh sebaliknya jika kuvpa a-simetrik miring
ke kanan murid itu pintar. Tenaga pendidik
harusnya

mampu

menganalisis

soal

yang

diberikan kepada siswa. Salah satu tugas penting
yang acapkali dan bahkan dilupakan oleh staf
pengajar

adalah

tugas

melakukan

evaluasi

terhadap alat ukur yang telah digunakan untuk
mengukur hasil belajar dari para peserta didiknya
(murid, siswa, mahasiswa dan lain-lain). Alat
pengukur dimaksud adalah tes hasil belajar, yang
sebagaimana telah kita maklumi, batang tubuhnya
terdiri dari kumpulan butir sola (item)
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Sering kali ditemukan hasil tes peserta
didik tidak normal untuk mengatasi hal tersebut,
ada

beberapa

permasalahn

cara

untuk

mengantisipasi

tersebut

yaitu

dengan

jalan

melakukan penganalisisan terhadap tes hasil
belajar yang telah dijadikan alat pengukur dalam
rangka mengukur keberhasilan belajar peserta
didik. Tester perlu melakukan penelusuran dan
pengecekan dengan secara cermat, terhadap butirbutir soal atau item yang merupakan bagian yang
takterpisahkan dari tes hasil belajar sebagai suatu
totalitas. Penelusuran yang dilakukan oleh tester
dengan tujuan untuk mengetahui, apakah butirbutir item berfungsi dengan baik. Identifikasi
setiap butir item itu dilakukan dengan harapan
memperoleh informasi dari setiap butir soal untuk
melakukan

perbaikan,

pembenahan

dan

menyempurnakan kembali terhadap butir-butir
item yang telah dikeluarkan dalam tes hasil
belajar, sehingga pada masa-masa yang akan
dating tes hasil belajar yang disusun atau
dirancang oleh tester (guru, dosen dan lain-lain)
itu betul-betul dapat menjalankan fungsinya
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sebagai alat pengukur hasil belajar yang memiliki
kualitas yang tinggi.

B. TEKNIK PENGANALISISAN ITEM TES
HASIL BELAJAR
Penganalisisan terhadap butir-butir item
tes hasil belajar dapat dilakukan dari tiga sesi
yaitu 1) dari segi derajat kesukaran itemnya, 2)
dari segi daya pembeda itemnya, 3) dari segi
fungsi distraktornya.

1. Teknik analisis derajat kesukaran item
Bermutu atau tidaknya butir-butir item tes
hasil belajar pertama-tama dapat diketahui dari
derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang
dimiliki oleh masing-masing buti item tersebut.
Butir-butir item tes hasil belajar dapat dinyatakan
sebagai butir-butir item yang baik, apabila butirbutir item tersebut tidak terlalu sukar dan tidak
pula terlalu mudah dengan kata lain derajat
kesukaran item itu adalah sedang atau cukup.
Menurut Witherington, angka indek kesukaran
item itu besarnya berkisar antara 0,00 s.d 1,00.
Artinya angka indeks kesukaran itu paling rendah
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0,00 dan paling tinggi adalah 1,00. Angka indeks
kesukaran sebesar 0,00 (P=0,00) merupakan
petunjuk bagi pengajar bahwa butir item tersebut
termasuk dalam kategori item yang terlalu sukar ,
sebab disini seluruh peserta didik tidak dapat
menjawab item dengan betul. Sebaliknya apabila
angka indek kesukaran item adalah 1,00 (P=1,00)
hal ini mengandung makna bahwa butir item yang
bersangkutan adalah termasuk dalam kategori
item yang terlalu mudah, sebab di sini seluruh
peserta didik dapat menjawab dengan betul butir
item yang bersangkutan. Angka indeks kesukaran
item itu dapat diperoleh dengan menggunakan
rumus:
P

= B/JS

Keterangan :
P = angka indeks kesukaran item=proporsi
B = banyaknya peserta didik yang dapat menjawab
dengan

betul

terhadap

butir

item

yang

bersangkutan
JS = jumlah peserta didik yang mengikuti tes hasil
belajar.
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Menurut Robert L. Thorndike dan
Elizabeth

Hagen

bahwa

angka

indeks

keksukaran sebagai berikut:
Besarnya P

Interpretasi

<0,30

Terlalu sukar

0,30-0,70

Cukup (sedang)

>0,70

Terlalu mudah

Sedangkan menurut Witherington mengemukakan :
Besarnya P

Interpretasi

< 0,25

Terlalu sukar

0,25-0,75

Cukup (sedang)

>0,75

Terlalu mudah

Setelah berhasil dilakukan identifikasi butir-butir item,
maka yang harus kita lakukan sebagai seorang
pengajar adalah :
1. Untuk butir yang termasuk kategori
cukup(sedang) seyogyanya butir item tersebut
segera dicatat dalam buku bank soal.
Selanjutnya butir-butir soal tersebut dapat
dikeluarkan lagi dalam tes-tes hasil belajar
pada waktu-waktu yang akan datang.
2. Untuk butir yang termasuk sukar, ada tiga
kemungkinan tindak lanjut : (1) butir item
tersebut didrop dan tidak dikeluarkan lagi
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dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang,
(2) diteliti ulang, dilacak dan ditelusuri
sehingga dapat diketahui factor yang
menyebabkan butir item yang bersangkutan
sulit dijawab oleh peserta didik, (3) haruslah
dipahami bahwa tidak setiap butir item yang
termasuk dalam kategori terlalu sukar itu sama
sekali tidak memiliki kegunaan.
3. Untuk butir yang termasuk mudah, juga ada
tiga kemungkinan tindak lanjut : (1) butir item
tesebut didrop, (2) diteliti ulang,(3) haruslah
dipahami bahwa tidak setiap butir item yang
termasuk dalam kategori terlalu mudah itu
sama sekali tidak memiliki kegunanaan.
Setelah kita membahas teknik analisis yang
pertama yaitu teknik analisis derajat kesukaran
maka teknik analisis selanjutnya adalah teknik
analisis daya beda dan teknik analisis fungsi
distraktor. Kedua teknik analisis tersebut akan
diuraikan dibawah ini :

2. Teknik analisis daya pembeda item
Daya pembeda item adalah kemampuan
suatu butir item tes hasil belajar untuk dapat
membedakan

antara

peserta

didik

yang

berkemampuan tinggi dengan peserta didik
dengan

kemampuan

rendah
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sehingga sebagian besar peserta didik yang
memiliki kemampuan tinggi untuk menjawab
butir item tersebut lebih banyak yang menjawab
betul,

sementara

peserta

didik

yang

kemampuannya rendah untuk menjawab butir
item

tersebut

sebagian

besar

tidak

dapat

menjawab item dengan betul.
Mengetahui daya pembeda itu penting sekali, sebab
salah satu dasar yang dipegangi untuk menyusun
butir-butir item tes hasil belajar adalah adanya
anggapan, bahwa kemampuan atara peserta didik
yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda, dan
bahwa butir item tes hasil belajar itu haruslah
mampu memberikan hasil tes yang mencerminkan
adanya perbedaan-perbedaan kemampuan yang
terdapat dikalangan peserta didik tersebut.
Daya pembeda item itu dapat diketahui melalui atau
dengan melihat besar kecilnya angka indeks
diskriminasi item. Angka indeks diskriminasi
item adalah sebuah angka atau bilangan yang
menunjukkan besar kecilnya daya pembeda
(discriminatory power) yang dimiliki oleh sebutir
item.

Discriminatory

power
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dihitung atas dasar pembagian

peserta didik

kedalam dua kelompok, yaitu kelompok atas (the
higher group)-yakni kelompok peserta didik yang
tergolong pandai- dan kelompok bawah (the
lower group)-yaitu kelompok peserta didik yang
tergolong bodoh.
Adapun cara menentukan dua kelompok
itu bisa bervariasi; misalnya dapat menggunakan
median

sehingga

pembagian

menjadi

dua

kelompok itu terdiri atas 50% kelompok atas dan
bawah. Dapat juga dengan mengambil 20%
kelompok atas dan bawah, dan dapat juga
menggunakan persentase lainnya. Namun pada
umumnya

para

pakar

dibidang

evaluasi

pendidikan lebih banyak menggunakan persentase
sebesar 27% dari kelompok atas dan 27% dari
kelompok bawah. Hal ini disebabkan karena
berdasarkan bukti-bukti empiric pengambilan
subjek sebanyak 27% kelompk atas dan bawah
telah menunjukkan kesensitifannya atau dengan
kata lain cukup dapat diandalkan.
Indeks diskriminasi item itu umumnya
diberi lambing dengan huruf D (discriminatory
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power),

dan

seperti

halnya

angka

indeks

kesukaran item, maka indeks diskriminasi item ini
besarnya berkisar antara 0 (nol) sampai 1,00.
Namun diantara keduanya terdapat perbedaan
yang mendasar, yaitu :
1. Angka indeks kesukaran tidak pernah negative,
maka indeks daya pembeda dapat bertanda
negative (minus)
2. Jika sebutir item memiliki item dengan tanda
positif, artinya bahwa butir item tersebut telah
memiliki daya pembeda, dalam arti bahwa
peserta didik yang termasuk kategori pandai
lebih banyak yang bisa menjawab dengan betul
terhadap butir item yang bersangkutan,
sedangkan peserta didik yang termasuk
kategori bodoh lebih banyak yang menjawab
salah.
3. Jika sebutir item angka indeks D= 0,00 (nihil),
maka hal ini menunjukkan bahwa butir item
yang bersangkutan tidak memiliki daya
pembeda sama sekali, artinya bahwa jumlah
peserta didik atas yang jawabannya betul (atau
salah) sama dengan jumlah peserta didik
kelompok bawah yang jawabannya betul. Jadi
diantara kedua kelompok tersebut tidak ada
perbedaannya sama sekali (=0).
4. Apabila bertanda negative, artinya bahwa butir
item yang bersangkutan lebih banyak dijawab
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betul oleh peserta didik kelompok bawah
(bodoh) ketimbang peserta didik kelompok
atas (pandai) atau peserta didik yang
sebenarnya termasuk dalam kategori pandai
lebih banyak jawabannya salah, sedangkan
peserta didik yang sebenarnya termasuk dalam
kategori bodoh justru lebih banyak yang
jawabannya betul.
Patokan yang biasanya digunakan untuk daya
pembeda adalah:
Besarnya angka indeks (D )

Klasifikasi

Interpretasi
< 0,20

Poor
Daya Pembeda Jelek

0,20-0,40

Satisfactory
Daya

Pembeda

cukup (sedang)
0,40-0,70

Good
Daya pembeda baik

0,70-1,00

Excellent

Daya pembeda baik sekali
Tanda negative

-

Daya pembeda jelek sekali
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Untuk mengetahui besar kecilnya angka indeks
diskriminasi item dapat dipergunakan rumus
sebagai berikut :
Rumus :
D

= PA – PB atau D = PH – PL

Keterangan:
D

= angka indeks diskriminasi item

PA atau PH = proporsi peserta didik kelompok atas
yang dapat menjawab dengan betul butir item
yang bersangkutan. (PH adalah singkatan dari
Proportion of the Higher Group)
PA atau PH dapat diperoleh dengan rumus :
PA = PH = BA /JA
Keterangan:
BA

= banyaknya peserta didik kelompok atas
(the higher group) yang dapata menjawab dengan
betul butir item yang bersangkutan

JA

= jumlah peserta didik yang termasuk
dalam kelompok atas

PB atau PL = proporsi peserta didik kelompok bawah
yang dapat menjawab dengan betul butir item
yang bersangkutan. (PL adalah singkatan dari
Proportion of the Lower Group)
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PB atau PL dapat diperoleh dengan rumus :
PB = PL = BB /JB
Keterangan:
BB = banyaknya peserta didik kelompok bawah (the
lower group) yang dapat menjawab dengan betul
butir item yang bersangkutan
JB

= jumlah peserta didik yang termasuk dalam
kelompok bawah

Tindak lanjut dari analisis daya pembeda adalah :
1. Butir-butir item yang sudah memiliki daya
pembeda item yang baik (satisfactory, good
dan excellent) hendaknya dimasukkan dalam
buku bank soal tes hasil belajar. Butir-butir
item tersebut pada tes hasil belajar yang akan
datang dapat dikeluarkan lagi, karena
kualitasnya sudah cukup memadai.
2. Butir-butir item yang daya pembedanya masih
rendah (poor), ada dua kemungkinan tindak
lanjut yaitu :
 Ditelusuri untuk kemudian diperbaiki, dan
setelah diperbaiki dapat diajukan lagi dalam
tes hasil belajar yang akan datang; kelak item
tersebut dianalisis lagi, apakah daya
pembedanya meningkat ataukah tidak
 Dibuang (didrop) dan untuk tes hasil belajar
yang akan datang butir item tersebut tidak
akan dikeluarkan lagi.
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3. Khusus butir-butir item yang angka indeks
diskriminasi itemnya bertanda negative,
sebaiknya pada tes hasil belajar yang akan
datang tidak usah dikeluarkan lagi, sebab butir
item yang demikian itu kualitasnya sangat
jelek.
3. Teknik analisis fungsi distraktor
Membicarakan tes objektif

bentuk

multiple choise item tentunya untuk setiap butir
item yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar
telah dilengkapi dengan beberapa kemungkinan
jawaban, atau yang sering dikenal dengan istilah
option atau alternative. Option termasuk biasanya
berkisar antara tiga sampai dengan lima buah, dan
dari

kemungkinan-kemungkinan

jawab

yang

terpasang pada setiap butir itemitu, salah satu di
antaranya adalah jawaban betul (=kunci jawaban);
sedangkan sisanya merupakan jawaban salah.
Jawaban-jawaban salah itulah yang biasa dikenal
dengan istilah distractor (distraktor = pengecoh).
Tujuan utama dari pemasangan distraktor
pada setiap butir item adalah agar dari sekian
banyak peserta didik yang mengikuti tes hasil
belajar ada yang tertarik atau terangsang untuk
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memilihnya, sebab mereka menyangka bahwa
distraktor yang mereka pilih itu merupakan
jawaban betul. Distraktor baru dapat dikatakan
telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik,
apabila distraktor tersebut telah memiliki daya
rangsang atau daya tarik demikian rupa, sehingga
peserta didik- (khususnya yang termasuk dalam
kategori : kemampuannya rendah atau bodoh) –
merasa bimbang, dan ragu-ragu sehingga pada
akhirnya mereka menjadi terkecoh untuk memilih
distraktor sebagai jawaban betul, sebab mereka
mengira bahwa distraktor yang mereka pilih itu
adalah kunci jawaban item; padahal bukan.
Menganalisis

fungsi

distraktor

sering

dikenal dengan istilah lain, yaitu : menganalisis
pola penyebaran jawaban item. Pola penyebaran
jawaban item adalah suatu pola yang dapat
menggambarkan
menentukan

bagaimana

pilihan

peserta

jawabnya

didik
terhadap

kemungkinan-kemungkinan jawab yang telah
dipasangkan pada setiap butir item.
Suatu kemungkinan dapat terjadi, yaitu
bahwa dari keseluruhan alternative yang dipasang
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pada butir item tertentu, sama sekali tidak dipilih
oleh peserta didik. Dengan kata lain, peserta didik
menyatakan “blangko”. Pernyataan blangko ini
sering dikenal dengan istilah oniet dan biasa
diberi lambing dengan huruf O. Distraktor
dinyatakan telah dapat menjalankan fungsinya
dengan baik apabila distraktor tersebut sekurangkurangnya sudah dipilih oleh 5% dari seluruh
peserta tes. Misalnya, tes hasil belajar diikuti oleh
100 orang, maka distraktor dinyatakan berfungsi
dengan baik apabila minimal 5 orang dari 100
orang peserta tes itu sudah “terkecoh” untuk
memilih distraktor tersebut.
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BAB IX
TEKNIK MENENTUKAN NILAI AKHIR,
PENYUSUNAN RANKING DAN
PEMBUATAN PROFIL PRESTASI
BELAJAR

A. TEKNIK PENENTUAN NILAI AKHIR
1. Pengertian nilai akhir
Nilai akhir sering juga dikenal dengan
istilah nilai final adalah, nilai baik berupa angka
atau

huruf

keberhasilan

yang

melambangkan

tingkat

didik

mereka

peserta

setelah

mengikuti program pendidikan pada jenjang
pendidikan tertentu, dalam jangka waktu yang
telah ditentukan.
Penentuan

nilai

akhir

oleh

seorang

pendidik terhadap peserta didiknya pada dasarnya
merupakan pemberian dan penentuan pendapat
pendidik terhadap peserta didiknya, terutama
mengenai perkembangan, kemajuan dan hasilhasil yang telah dicapai oleh peserta didik yang
berada dibawah asuhannya, setelah mereka
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menempuh proses pembelajaran dalam jangka
waktu tertentu.

2. Fungsi nilai akhir
Bagi seorang siswa , nilai merupakan
sesuatu

yang

sangat

penting

karena

nilai

merupakan cermin dari keberhasilan belajar.
Namun

bukan

hanya

siswa

sendiri

yang

memerlukan cermin keberhasilan belajar ini, guru
dan orang lain pun memerlukannya. Secara garis
besar nilai mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.

Fungsi instruksional
Tidak ada tujuan yang lebih penting dalam
proses belajar mengajar kecuali mengusahakan
agar perkembangan dan belajar siswa mencapai
tingkat optimal. Pemberian niali merupakan salah
satu cara dalam usaha ke arah tujuan itu, asal
dilakukan

dengan

hati-hati

dan

bijaksana.

Pemberian nilai merupakan suatu pekerjaan yang
bertujuan untuk memberikan suatu balikan yang
mencerminkan seberapa jauh seorang siswa telah
mencapai

tujuan

yang

ditetapkan

dalam

pengajaran atau sistem instruksional.
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Apabila pemberian nilai dapat dilakukan
dengan cermat dan terperinci, maka akan lebih
mudah diketahui pula keberhasilan dan kegagalan
siswa disetiap bagian tujuan. Oleh karenanya
penggabungan nilai dari berbagai nilai sehingga
menjadi

nilai

akhir,

kadang-kadang

dapat

menghilangkan arti dari petunjuk yang semula
telah disajikan secara teliti. Nilai rendah yang
diperoleh seorang atau beberapa siswa jika
disajikan dalam keadaan yang terperinci akan
dapat membantu siswa dalam usaha memperbaiki
dan memberi motivasi peningkatan prestasi
berikutnya. Bagi pengelola pengajaran, sajian
terperinci

nilai

siswa

dapat

berfungsi

menunjukkan bagian-bagian proses pengajaran
mana yang perlu diperbaiki.

b.

Fungsi informative
Memberikan nilai siswa kepada orang
tuanya mempunyai arti bahwa orang tua siswa
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menjadi

tahu akan kemajuan dan prestasi

putranya di sekolah. Catatan ini akan sangat
berguna terutama bagi orang tua yang ikut serta
menyadari tujuan sekolah dan perkembangan
putranya. Dengan catatan nilai untuk orang tua
maka orang tua menjadi sadar akan keadaan
putranya untuk kemudian lebih baik memberikan
bantuan

berupa

perhatian,

dorongan

atau

bimbingan, serta hubungan antara orang tua
dengan sekolah menjadi baik.

c.

Fungsi bimbingan
Pemberian nilai

kepada

siswa

akan

mempunyai arti besar bagi pekerjaan bimbingan.
Dengan perincian gambaran nilai siswa, petugas
bimbingan akan segera tahu bagian -bagian mana
dari usaha siswa di

sekolah

yang masih

memerlukan bantuan. Catatan lengkap yang juga
mencakup tingkat dalam kepribadian siswa serta
sifat-sifat yang berhubungan dengan rasa sosial
akan

sangat

membantu

siswa

dalam

pengarahannya sebagai pribadi seutuhnya.

Ilmu Dasar Evaluasi Pendidikan

177

Pemberian

nilai

kepada

siswa

akan

mempunyai arti besar bagi pekerjaan bimbingan.
Dengan perincian gambaran nilai siswa, petugas
bimbingan akan segera tahu bagian -bagian mana
dari usaha siswa di

sekolah

yang masih

memerlukan bantuan. Catatan lengkap yang juga
mencakup tingkat dalam kepribadian siswa serta
sifat-sifat yang berhubungan dengan rasa sosial
akan

sangat

membantu

siswa

dalam

pengarahannya sebagai pribadi seutuhnya.
d. Fungsi administratif
Yang dimaksud fungsi administratif dalam penilaian
antara lain mencakup:
a)
b)
c)
d)

menentukan kenaikan dan kelulusan siswa
memindahkan ataumenempatkan siswa
memberikan beasiswa
memberikan rekomendasi untuk melanjutkan
belajar
e) memberi
gambaran
tentang
prestasi
siswa/lulusan kepada para calon pemakai
tenaga.
3. Faktor- faktor yang perlu dipertimbangkan
dalam penentuan nilai akhir
Walaupun hal yang dinilai tidak sama bagi
setiap sekolah, namun secara garis besar dapat
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ditentukan unsur umum dalam penilaian yang
menyangkutnya

faktor-faktor

yang

harus

dipertimbangkan. Unsur-unsur umum tersebut itu
adalah: prestasi/pencapaian, usaha, aspek pribadi
dan sosial, kebiasaan bekerja
a. Prestasi/Pencapaian (achievment)
Nilai prestasi harus

mencerminkan

tingkatan-tingkatan siswa sejauh mana telah dapat
mencapai tujuan yang ditetapkan di setiap bidang
studi. Simbol yang digunakan untuk menyatakan
nilai, bail huruf maupun angka, hendaknya hanya
merupakan gambaran tentang prestasi saja. Unsur
pertimbangan atau kebijaksanaan guru tentang
usaha dan tingkah laku siswa tidak boleh ikut
berbicara pada nilai tersebut.
b. Usaha(effort)
Disamping nilai-nilai hasil belajar yang
diacapai oleh peserta didik, faktor usaha yang
telah mereka lakukan juga perlu mendapat
pertimbangan dalam rangka penentuan nilai akhir.
Sekalipun misalnya seorang peserta didik hanya
dapat mencapai nilai-nilai hasil belajar yang
minimal (prestasinya rendah), namun apabila
pendidik dengan secara cermat dapat mengamati
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– sehingga dapat diperoleh bukti bahwa dengan
nilai-nilai hasil test, hasil belajar yang rendah itu
sebenarnya sudah merupakan hasil usaha yang
sungguh-sungguh (sangat rajin dalam mengikuti
pelajaran, tekun didalam belajar dan sebagainya),
maka sudah selayaknya kepada peserta didik
tersebut dapat diberikan nilai penunjuang sebagai
penghargaan atas usaha sungguh-sungguh dari
peserta didik itu, tanpa mengenal rasa putus asa.
Sebaliknya bagi peserta didik yang memiliki nilainilai hasil tes hasil belajar yang rendah tetapi
dengan nilai-nilai yang rendah itu peserta didik
tadi tidak tampak adanya usaha yang sungguhsungguh untuk memperbaiki prsetasinya (malas
dalam mengikuti pelajaran, sering membolos,
belajar setengah-setengah dan sebagainya), maka
adalah cukup beralasan bagi pendidik untuk
memberikan nilai akhir menurut apa adanya.
c. Aspek Pribadi dan Sosial (personal and social
characterisitics)
Karakter yang dimiliki oleh peserta didik
baik sebagai individu maupun sebagai anggota
kelompok perlu juga mendapat pertimbangan
dalam penentuan nilai akhir. Seorang peserta
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didik yang sekalipun prestasi belajarnya tergolong
menonjol

namun

akhlaknya

tidak

baik,

indisipliner, sering berbuat curang atau berbuat
onar

dan

sebagainya

perlu

mendapatkan

”hukuman” seimbang berupa pengurangan nilai
akhir.
d. Kebiasaan Bekerja (working habits)
Yang dimaksud dengan kebiasaan kerja
disini adalah hal-hal yang berhubungan dengan
kebiasaan melakukan tugas. Misalnya: tepat
waktu

atau

tidaknya

dalam

menyerahkan

pekerjaan rumah (PR), rapih tidaknya hasil
pekerjaan rumah tersebut, ketelitiannya dalam
menghitung

dan

sebagainya.

Dapat

juga

dimasukan disini: kebersihan badan, kerapian
berpakaian dan sebagainya.

4. Beberapa contoh cara penentuan nilai akhir
Beberapa contoh cara penentuan nilai
akhir
Sebelum dibicarakan lebih lanjut mengenai caracara

yang

dapat

ditempuh

dalam

rangka

menentukan nilai akhir perlu diingatkan tentang
adanya dua bentuk penilaian, yaitu penilaian
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dalam bentuk formatif dan penilaian dalam
bentuk sumatif. Penilaian yang diberikan oleh
pendidik

dalam

bentuk

tes-tes

formatif

sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaiki
proses belajar mengajar dan untuk mengetahui
sampai dimana tingkat pencapaian peserta didik
terhadap

tujuan

instruksional

yang

telah

dirumuskan dalam setiapsatuan pelajaran. Adapun
tes sumatif bertujuan untuk menilai prestasi
peserta

didik

terhadap

penguasaan

bahan

pelajaran yang telah diberikan kepada mereka
selama jangka waktu tertentu. Akan tetapi oleh
karena tes sumatif itu pada umumnya tidak sering
dilakukan,

maka

untuk

dapat

menjaga

kesinambunganpenilaian dan hasil penilaian yang
dipandang lebih mantap bagi setiap peserta didik,
maka penentuan nilai akhir pada umumnya
dilaksanakan dengan jalan menggabungkan nilainilai hasil tes formatif dengan nilai hasil tes
sumatif.
Berikut ini dikemukakan dua macam contoh cara yang
sering dipergunakan dalam penentuan nilai akhir.
a.

Nilai

akhir

diperoleh
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memperhitungkan nilai hasil tes formatif, yaitu
nilai hasil rata-rata ulangan harian, dengan nilau
hasil tes sumatif, yaitu nilai hasil ulangan umum
yang dikali 2 kemudian dibagi 3.
Dengan rumus :

( F1  F 2  F 3...Fn )
 2S
n
NA 
3
Keterangan:
NA
F1 =
F2 =
F3

=
Nilai
Nilai
=

F4 =

Nilai

Nilai
hasil

tes

hasil
Nilai
hasil

formatif

tes

hasil

akhir
-1

formatif

tes

tes

ke

ke-2

formatif

formatif

ke-3
–n

ke

n = Banayknya kali tesformatif dilaksanakan
2&3 = bilangan konstan (2 bobot formatif, 3
bobot tes secara keseluruhan

B.

TEKNIK

PENYUSUNAN

URUTAN

KEDUDUKAN (RANKING)
1. Pengertian ranking
Dalam

rangkaian

kegiatan

belajar

mengajar, pada saat-saat tertentu staf pengajar
(guru, dosen, dan lain-lain) sebagai seorang
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pendidik

dihadapkan

pada

tugas

untuk

melaporkan atau menyampaikan informasi, baik
kepada atasannya, kepada orang tua peserta didik,
maupun

kepada

peserta

didik

itu

sendiri,

mengenai : dimanakah letak urutan kediudukan
seorang peserta didik jika dibandingkan dengan
peserta didik lainnya, di tengah-tengah kelompok
di mana peserta didik itu berada. Dengan kata lain
pihak-pihak

yang

bersangkutan

akan

dapat

mengetahui standing position masing-masing
peserta didik dari waktu ke waktu; apakah
posisinya senantiasa stabil, semakin meningkat
atau sebaliknya posisinya cenderung menurun.
Mencari

dan

mengetahui

urutan

kedudukan peserta didik dalam suatu kelas atau
kelompok pada umumnya dilakukan dengan
terlebih dahulu mengurutkan nilai-nilai yang telah
dicapai oleh peserta didik, mulai dari nilai yang
paling tinggi sampai dengan nilai yang paling
rendah. Dengan cara demikian, maka akan dapat
ditentukan nomer

yang menunjukan urutan

kedudukan seorang peserta didik di tengah-tengah
kelompoknya.

Prosedur
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kedudukan seperti telah di kemukakan di atas
adalah

merupakan

prosedur

yang

paling

sederhana. Dalam praktek, ada beberapa jenis
rangking: beberapa diantaranya adalah:

a. Dengan ranking sederhana
Rangking sederhana adalah urutan yang
menunjukan posisi atau kedudukan seorang
peserta didik di tengah- tengah kelompoknya,
yang dinyatakan dengan nomer atau angka-angka
biasa. Misalkan dari 20 orang murid SD yang
mengikuti EBTANAS di peroleh nilai-nilai
EBTANAS sebagaimana tertera pada daftar
sebagai berikut:

Tabel 9.1: Nilai-nilai hasil EBTANAS yang dicapai
oleh 20 murid SD
Nama
Sis

Nilai untuk Mata pelajaran

Jumlah

wa

NE
PPKn

B.
In

Mtk
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d
o
Eko

8.25

7.83

6.47

6.25

8.93

37.73

Bagus

9.25

8.33

7.57

7.15

9.63

41.93

Diyah

8.95

9.83

9.37

8.85

9.63

46.63

Citra

7.65

7.73

6.97

7.95

8.13

38.43

Sissy

9.85

9.33

9.47

9.25

9.03

46.93

Asti

8.15

7.93

6.37

7.05

7.63

37.13

Ary

7.85

8.03

7.17

6.85

7.33

37.23

Elina

9.75

9.83

9.17

8.85

9.73

47.33

Tika

9.63

9.25

7.57

7.15

8.33

41.93

Fatma

7.35

8.03

6.17

6.15

7.33

35.03

Andy

8.75

7.73

6.37

6.65

7.33

36.83

Eca

9.15

9.13

9.27

9.35

9.23

46.13

Nana

8.35

7.93

9.87

8.05

8.13

42.33

Ekky

8.85

7.83

9.17

9.15

8.73

43.73

Zakky

9.95

8.93

8.77

8.25

8.33

44.23

10

9.83

9.87

9.85

9.33

48.88

Pandu

8.03

7.93

8.17

7.75

9.03

40.91

Dini

8.75

7.73

7.37

6.65

7.33

37.83

Elsha

8.15

9.85

7.87

6.15

7.13

39.15

Indra

8.85

9.15

6.67

7.05

8.83

40.55

Bara
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Untuk dapat menyusun urutan kedudukan dari 20
orang murid tersebut berdasar Nilai Ebtanas
Murni ( NEM ) yang dimilikinya, terlebih dahulu
kita susun Nem tersebut mulai dari yang tertinggi
sampai dengan yang terendah (lihat kolom 2 pada
tabel berikut ) setelah itu dapat mkita tentukan
rangkingnya ( lihat kolom 3 pada tabel berikut )

Tabel 9.2: Rangking yang dimiliki oleh 20 orang
murid SD berdasarkan NEM
Nama Siswa

NEM

Rangking

Bara

48.88

1

Elina

47.33

2

Sissy

46.93

3

Diyah

46.63

4
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Eca

46.13

5

Zakky

44.23

6

Ekky

43.73

7

Nana

42.33

8

Bagus

41.93

(9+10):2 =9.5

Tika

41.93

(9+10):2 =9.5

Pandu

40.91

11

Indra

40.55

12

Elsha

39.15

13

Citra

38.43

14

Dini

37.83

15

Eko

37.73

16

Ary

37.23

17

Asti

37.13

18

Andy

36.83

19

Fatma

35.03

20

Adapun cara menuliskan rangking di dalam buku
rapor umumnya adalah sebagai berikut :
a. Jumlah siswa kelas I = 45 orang. Siswa bernama
Elina Rahmawati
menduduki rangking
pertama,maka penulisan rangkingnya adalah :
1/45 (rangking pertama dari 45 orang siswa ).
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b. Jumlah siswa kelas II = 40 orang. Siswa bernama
Bara Cahya Detilar menduduki rangking ke38,maka penulisan rangkingnya adalah : 38/40
(Rangking ke-38 dari 40 orang siswa).
Apabila terdapat urutan kedudukan yang kembar,
maka dalam penentuan rangkingnya digunakan
rata-rata hitungnya, yaitu :
1) Siswa bernama Ummu dan Dwi sama-sama
memiliki NEM sebesar 44,17. Kedua siswa itu
menurut urutan kedudukannya seharusnya
berada pada urutan ke-5 dan ke-6. Karena terjadi
kekembaran dua, maka urutan kedudukan bagi
kedua orang siswa tersebut ditentukan ( 5+6):2
=5,5.
2) Siswa bernama Dian Paramita , Laeli dan Kaka
masing-masing memiliki NEM sebesar 43,17.
Ketiga siswa tersebut seharusnya menduduki
urutan ke-7,8 dan 9. Karena terjadi kekembaran
tiga, maka rangking bagi ketiga ornag siswa
tersebut ditentukan = (7+8+9):3 =8.
Akhirnya perlu diketahui pula bahwa rangking paling
bawah ( paling rendah ) akan selalu menunjukan
angka yang sama dengan jumlah testee yang akan
ditetapkan rangkingnya, kecuali apabila pada
rangking terendah itu terjadi kekembaran.
Contoh :
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Dari jumlah 40 orang siswa , siswa bernama Hara dan
Dian dengan NEM masing-masing sebesar 35,33
seharusnya menduduki rangking ke-39 dan ke-40.
Karena terjadi kekembaran dua, maka rangking
bagi kedua orang siswa itu adalah = (39+40): 2 =
39,5.
b. Dengan ranking persentase
Dimaksud dengan rangking persentase adalah angka
yang menunjukan urutan kedudukan seorang
peserta didik di tengah-tengah kelompoknya,
dimana angka tersebut menunjukan persentase
dari peserta didik yang berada dibawahnya.
Pernyataan tersebut

mengandung pengertian,

bahwa apabila seorang peserta didik memiliki
percentile rank (biasa disingkat PR) sebesar 75,
maka itu berarti bahwa kecakapan peserta didik
tersebut sama atau melebihi 75 % dari kecakapan
yang dimiliki oleh seluruh kelompok. Jika
dibandingkan dengan simple rank ( SR ) , maka
persentil rank dipandang lebih tajam dan teliti,
sebab dengan persentil rank tersebut akan dapat
dengan secara cepat dan mudah diperoleh
gambaran tentang kecakapan peserta didik di
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tengah-tengah kelompoknya, yaitu : beberapa
persen dari peserta didik yang ada dalam
kelompok tersebut, yang telah berhasil dilampaui
.
Prosedur penentuan persentil rank adalah sbb:
a. Menentukan Simple Rank ( SR )
b. Mencari atau menghitung banyaknya peserta
didik dalam kelompok yang ada dibawahnya,
yaitu = ( N – SR )
c. Menghitung
percentile
ranknya
dengan
menggunakan rumus
N  SR
PR =
x 100 %
N
Untuk memperjelas pernyataan diatas, berikut ini
dikemukakan sebuah contoh. Misalnya data yang
berupa simple rank yang berhasil dicapai oleh 20
murid SD ( lihat tabel 1.2 ) kita angkat kembali
untuk

ditentukan

persentile

ranknya,

maka

hasilnya adalah seperti berikut :

Tabel 9.3: Persentile rank yang dimiliki oleh 20 murid
SD berdasarkan NEM yang mereka capai.
No

No.Siswa

Simple
Ra
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nk
1.

Bara

1

x100

95

2.

Elina

2

x100

90

3.

Sissy

3

x100

85

4.

Diyah

4

x100

80

5.

Eca

5

x100

75

6.

Zakky

6

x100

70

7.

Ekky

7

x100

65

8.

Nana

8

x100

60

9.

Bagus

9.5

x100

52,5

10.

Tika

9.5

x100

52,5

11.

Pandu

11

x100

45

12.

Indra

12

x100

40

13.

Elsha

13

x100

35

14.

Citra

14

x100

30

15.

Dini

15

x100

25

16.

Eko

16

x100

20

17.

Ary

17

x100

15

18.

Asti

18

x100

10

19.

Andy

19

x100

5

20.

Fatma

20

x100

0
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Catatan:

jika

rangking

terendah

tidak

terjadi

kekembaran dengan rangking sebelumnya ,maka
akan selalu menunjukanan angka nol. Artinya
peserta didik yang bersangkutan merupakan
peserta didik yang terletak pada urutan kedudukan
yang paling bawah sebab tidak ada peserta didik
lainnya lagi dibawahnya.
c. Rangking berdasarkan mean dan deviasi standar
Yang dimaksud dengan penentuan kedudukan siswa
dengan

standar

deviasi

adalah

penentuan

kedudukan dengan membagi kelas atas kelompokkelompok. Tiap kelompok dibatasi oleh suatu
standar deviasi tertentu. Setidaknya ada 5 jenis
rangking yang disusun dengan menggunakan
ukuran mean dan deviasi standar, yaitu:
1) Penyusunan urutan kedudukan atas tiga rangking
Ini dilakukan dengan mengelompokan peserta didik
menjadi 3 tingkatan,yaitu rangking atas, rangking
tengah dan rangking bawah. Langkah-langkah
dalam menentukan kedudukan siswa dalam tiga
rangking :
a) Menjumlah skor semua siswa
b) Mencari nilai rata-rata ( Mean ) dan Standar
Deviasinya.
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c) Menentukan batas-batas kelompok.
Patokan untuk menentukan batas-batas kelompok
(rangking atas,tengah dan bawah) adalah sbb:
Atas
Mean + 1 SD

Tengah
Mean – 1 SD
Bawah
Dari perhitungan-perhitungan pada tabel 1 telah
berhasil kita peroleh mean = 41,5445 dan SD=
4,026.Dengan

demikian

dapat

kita

lakukan

perhitungan-perhitungan untuk menyusun ranking
3 dengan patokan seperti telah disebutkan pada
tabel 9.1

Rank
Mean +1 SD = 41,5445 + 4,026 = 45,5705
Ranking Tengah
Mean – 1 SD = 41,5445 – 4,026 = 37,5285

Rang
2) Penyusunan Urutan Kedudukan atas lima
Rangking
Dalam penyusunan urutan kedudukan atas lima
rengking, testee disusun menjadi lima kelompok,
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yaitu rangking 1 =kelompok ”amat baik”,
rangking 2 = kelompok”baik”, rangking 3 =
kelompok”cukup”,

rangking
dan

kelompok”kurang”
kelompok”kurang

4

rangking

sekali”.

Patokan

=
5

=
yang

dipergunakan adalah sebagai berikut:

Baik Sekali

M + 1,5 SD

Baik

M + 0,5 SD

Cukup

M – 0,5 SD

Kurang

M – 1,5 SD

Kurang Sekali

Contoh :
Jika data yang disajikan pada tabel 4 telah diperoleh
Mean sebesar 43,0652 dengan SD sebesar
10,2985 itu kita tentukan rangking limanya, maka
dengan

menggunakan

patokan

tersebut

,

penentuan rangking limanya adalah sebagai
berikut :
Baik sekali
Mean + 1,5 SD = 43,0652 +(1,5)(10,2985) = 58,51025
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Baik
Mean + 0,5 SD = 43,0652 +(0,5)(10,2985) = 48,21175
Cukup
Mean – 0,5 SD = 43,0652 –(0,5)(10,2985) = 37,91325
Kurang
Mean – 1,5 SD = 43,0652 –(1,5)(10,2985) = 27,61475
Selanjutnya kita buat tabel konversinya :
Tabel 9.4 Keterangan ranking
Nilai Ebtanas Murni

Ranking

59 ke atas

1 ( Baik Sekali )

49 – 58

2 ( Baik )

38 – 48

3 ( Cukup )

28 – 37

4 ( kurang )

27 ke bawah

5 ( Kurang Sekali )

d. Dengan menggunakan z-score
Standar Score atau z-score adalah: Angka yang
menunjukan perbandingan

perbedaan score

seseorang dari mean, dengan standard deviasinya.
Standard

score

ini

lebih

mempunyai

arti

dibandingkan dengan score itu sendiri karena
telah dibandingkan dengan suatu standard yang
sama.
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Untuk menentukan z-score,harus diketahui:
 Rata-rata score dari kelompok.
 Standar deviasi dari skor-skor tersebut.

Rumus:
Zscore =
Keterangan : Z = Z-score
X = Nilai
x = Mean
SD = Stanndar Deviasi
Contoh.
Dari 10 orang siswa tercatat skornya sebagai berikut:
Arif = 50

Alin

= 37

Andri =

Dian

= 45

Bagus =

Dwi

= 70

40
Agus = 55
50
Reza

= 63

Galih = 60

Deris = 30

Jawab:
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X ( Mean ) =

 Fn
n

= 50

Pengetrapan dari z-skor ini banyak digunakan didalam
menentukan
kebetulan

kejuaraan
jumlahnya

seseorang

sama.Untuk

apabila
ini

dapat

dibantu dengan menghitung z-skor terlebih
dahulu. Dibawah ini terdapat 5 orang siswa yang
mempunyai

variasi

nilai

yang

unik

tetapi

jumlahnya sama. Hanya dengan melihat jumlah
nilai saja, dapatkah ditentukan siapa yang
menduduki tempat tertinggi?
Tabel 9.5 Nilai untuk bidang studi dari 5 orang siswa
Nama

MM

IPA

IPS

Bhs. Bhs.
Ind

Jml

No

Ingg

m
e
r

Arif

90

30

40

45

48

253

I

Agus

70

40

45

47

49

231

II

Reza

50

50

50

50

50

250

III

Galih

30

60

55

53

51

249

IV

Kaka

10

70

60

55

52

247

V

SD

31,84

14,14

7,07 3,69
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Melihat

keadan

nilai

kelima

siswa

tersebut, nampaknya Arif adalah yang menduduki
tempat teratas karena memiliki jumlah nilai paling
banyak.Sebaliknya Kaka memiliki nilai paling
sedikit sehingga diperkirakan menduduki tempat
paling bawah. Apakah ketentuan ini adil? Dengan
menggunakan z-skor,ketentuannya dapat lain
bahkan dapat sebaliknya.
Contoh: Nilai Matematika Arif adalah 90.
Rata-rata nilai matematika tersebut 50, dengan Standar
deviasi 31,84.
Maka z-skor Arif adalah:
Dengan cara yang sama akan dapat dicari z-skor
masing-masing siswa untuk seluruh bidang studi,
dan akan terdapat sebagai berikut:

Nama

Mtk

IPA

IPS

B. Ind

Bhs.Ing

Jml

No

Arif

1,26

-1,41

-1,41

-1,36

-1,42

-4,34

V

Agus

0,03

-0,71

-0,71

-0,81

-0,71

-2,31

IV

Reza

0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

III

Galih

0,03

0,71

0,71

0,81

0,71

2,31

II

Kaka

1,26

1,41

1,41

1,36

1,42

4,34

I

Jumlah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Catatan:tanda plus berarti diatas mean dan tanda
minus berarti dibawah mean.
Terbuktilah disini bahwa Arif yang semula
kita perkirakan menduduki tempatyang paling
atas dan Kaka yang paling bawah, setelah
dihitung dengan z-score, kedudukanya menjadi
terbalik.Kaka lah kenyataanya yang menduduki
tempat paling atas. Dengan menggunakan z-score
kita

tidak

akan

dipengaruhi

oleh

jumlah

nilai.Untuk menentukan kedudukan siswa-siswa
yang memiliki jumlah nilai yang sama, caranya
juga seperti yang telah dicontohkan.
Dengan

angka-angka

z-score

yang

diperoleh, maka kita bekerja dengan angka-angka
tidak bulat, dan tanda-tanda plus minus maka
untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan
T-score.
e. Rangking berdasarkan nilai standar T ( t score
)
T-score adalah angka skala yang menggunakan mean
= 50 dan SD =10.Skala T-score dapat dicari
dengan cara mengalikan z-score dengan 10
kemudian ditambah 50.
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Contoh:
Z-score +1,20 = T-score 62
Z-score -0.80 = T-Score 42
Dengan demikian maka table Z-score untuk

lima

bidang studi dari lima siswa dpat diganti menjadi
table T-score sebagai berikut
Nama

Mtk

IPA

IPS

B. Indo

B.Ing

Jml

No

Arif

63

36

36

36

36

207

V

Agus

56

43

43

42

43

237

IV

Reza

50

50

50

50

50

250

III

Galih

44

57

57

58

57

273

II

Kaka

37

64

64

64

64

289

I

Jumlah

250

250

250

250

250

C. TEKNIK PEMBUATAN PROFIL PRESTASI
BELAJAR
1. Pengertian profil prestasi belajar
Salah satu cara yang dapat di tempuh dalam rangka
menganalisis hasil belajar peserta didik adalah:
memvisualisasikan hasil belajar tersebut dalam
bentuk lukisan grafis. Dengan memperhatikan
lukisan grafis itu, pendidik akan memperoleh
gambaran secara visual mengenai perkembangan
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dan hasil-hasil yang dicapai oleh para peserta
didiknya,

setelah

mereka

mengikuti

proses

pembelajaran dalam waktu tertentu. Lukisan
grafis yang menggambarkan prestasi belajar
peserta didik itulah yang sering dikenal dengan
istilah profil prestasi belajar. Jadi profil prestasi
belajar adalah suatu bentuk grafik yang biasa
diperggunakan untuk melukiskan prestasi belajar
peserta didik, baik secara individual maupun
kelompok, baik dalam satu bidang studi maupun
untuk beberapa bidang studi, baik dalam waktu
(at a point of time) maupun dalam deretan waktu
tertentu (time series).

2. Bentuk- bentuk profil prestasi belajar
Profil Prestasi belajar peserta didik pada umumnya
dituangkan dalam bentuk diagram batang (grafik
balok = barchart) atau dalam bentuk diagram
garis.

Dalam

hubungan

ini,

pada

sumbu

horizontal grafik (abscis) di tempatkan gejalagejala yang akan dilukiskan grafiknya, seperti
mata pelajaran atau bidang study tertentu, atau
gejala-gejala psikologis lainya. Sedangkan pada
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sumbu vertical (ordinat) di cantumkan angkaangka yang melambangkan frekuensi, persentase,
angka rata-rata dan sebagainya.

3. Kegunaan profil prestasi belajar
Pembuatan profil prestasi belajar itu di antara lain
memiliki kegunaan sebagai berikut:
a. Untuk melukiskan prestasi belajar yang di
capai oleh peserta didik, baik secara individual
maupun kelompok, salam datu bidang studi
atau dalam beberapa jenis bidang studi.
b. Untuk melukiskan perkembangan prestasi
belajar peserta didik secara individual maupun
secara kolektif dalm beberapa priode tes, pada
suatu bidang studi.
c. Untuk melukiskan perkembangan prestasi
belajar peserta didik dalam beberapa aspek
psikologis dari suatu bidang studi.
Profil prestasi belajar murid bernama
Arifin dilukiskan dalam satuan z score. Tanda
positif (+) menunjukkan bahwa standing position
Arifin dalam mata pelajaran tertentu berada di
atas murid-murid lain dalm kelompoknya (dalam
hal ini adalah mata pelajaran PMP, Agama Hindu,
Bahasa Indonesia dan IPS). Tanda negative (-)
menunjukkan bahwa standing position Arifin
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dalam matapelajaran tertentu berada di bawah
murid-murid lain dalam kelompoknya (dalam hal
ini

adalah

prestasi

belajar

matapelajaran

Matematika da IPA).
Profil ini menunnjukkan bahwa untuk matapelajaran
yang bersifat eksak Arifin termasuk murid yang
kemampuannya rendah. Adapun untuk mata
pelajran-mata

pelajaran

non-eksakta

Arifin

termasuk murid yang memiliki keunggulan jika di
bandingkan dengan murid-murid lainnya.
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