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KATA PENGANTAR 

 

Evaluasi merupakan proses menilai sesuatu yang 

didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang 

selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang 

dievaluasi. Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah 

tujuan dan pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau 

tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa 

terjadi demikian, dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh 

selanjutnya. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif. 

Fenomena yang sering terjadi dalam pembelajaran adalah, 

tanpa memperhatikan hasil (belum mengevaluasi) yang diperoleh 

dari sebuah proses pembelajaran sudah maksimal atau belum. 

Sehingga pembelajaran nantinya dapat optimal jika setiap proses 

dilakukan evaluasi pembelajaran terutama dalam penjas. 

Buku evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani ini 

menjelaskan tentang teori evaluasi pembelajaran dalam 

pembelajaran dan aplikasinya di lapangan. Dengan mempelajari 

evaluasi pembelajaran, seorang guru dapat mengetahui hasil dari 

proses yang dilakukan siswa selama pembelajaran yang dilakukan 

berlangsung. Sehingga nantinya guru dapat memperoleh tujuan 

dari pembelajaran yang sebenarnya. Guru juga dapat mengetahui 

perkembangan yang dicapai siswanya, secara tak langsung adalah 

membantu pencapaian prestasi optimal dari seorang siswa. 

Evaluasi Pembelajaran merupakan salah satu matakuliah 

yang diajarkan pada mahasiswa FIK UM guna meningkatkan 
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kemampuan dalam bidang pengevaluasian proses pembelajaran. 

Harapan besar dari terbitnya buku ini harapannya dapat menambah 

kepustakaan buku bagi mahasiswa FIK UM. Karena dari hasil 

observasi, memang buku rujukan/ bahan ajar Evaluasi 

Pembelajaran ini masih sedikit yang ada Perpustaakan FIK. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih 

banyak ditemui kelemahan-kelemahan untuk itu penulis 

mengharapkan kritikan-kritikan dan saran yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini 

bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. 

        

      Malang, Januari 2021 

 

     Penulis 
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TINJAUAN MATA KULIAH 
 

A. Identitas Mata Kuliah  

 

Mata Kuliah      : Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Kode MK    :   

Beban Studi    : 2 SKS  

Semester    : Genap 2020/2021  

Program Studi   : S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan  

 

B. Model Rancangan Pembelajaran Berbasis Blended Learning  

Mata Kuliah Evaluasi Pendidikan Pembelajaran Jasmani 

  

Pengajar mempunyai kedudukan sebagai satu-satunya sumber belajar, 

menentukan isi dan metode belajar, serta menilai kemampuan belajar 

pebelajar dalapppm pembelajaran. Maka untuk itu dikembangkanlah 

berbagai metode pembelajaran yang sesuai untuk dapat memperlancar 

proses belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar. Media pembelajaran 

yang dipersiapkan secara khusus oleh pengajar yang dapat berinteraksi 

dengan pembelajar secara langsung maupun tidak langsung. Pola 

pembelajaran tersebut menggambarkan tanggung jawab bersama antara 

pengajar, pebelajar dan media, untuk meningkatkan profesional pengajar. 

Di samping memperbanyak media pembelajaran juga mendesain bahan 

pembelajaran yang lengkap, sistematis, dan terprogram untuk keperluan 

belajar mandiri siswa/mahasiswa. Oleh karena itu, kehadiran media 

teknologi dalam proses pembelajaran sangat diperlukan.  

Dengan teknologi yang ada saat ini sangat membantu dalam peroses 

belajar dan mengajar saat ini. Banyak hal dalam tekhnologi. Maka tujuan 
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daari pendidikan akan terwujud .tujuan pendidikan adalah Tujuan 

pendidikan nasional juga untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Kaitannya dengan proses pembelajaran juga tidak hanya dilakukan untuk 

perkembangan kognitif namun pembelajaran juga pada psikomotorik dan 

afektif. Dalam melakukan proses pembelajaran yang dilakukan oleh si 

pelajar dengan pembelajar, tentunya diperlukan sebuah sumber belajar. 

Kita tau bersama bahwa sumber belajar merupakan berisi sebuah 

informasi yang memberikan pengetahuan baru.  

Media belajar sangatlah penting untuk menunjang proses belajar 

mahasiswa jurusan Ilmu Keolahragaan. Setiap mahasiswa jurusan IKOR 

harus mempunyai keterampilan dalam bidang akademik maupun 

akademik. Salah satu matakuliah yang diajarkan dan terdaftar dalam 

kurikulum S1 Jurusan Ilmu Keolahragaan adalah Pembelajaran Evaluasi 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani.  

Model rancangan pembelajaran berbasis blended learning mata kuliah 

Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani mengikuti 

langkah-langkah yang di kemukakan oleh Dr. Wasis D. Dwiyogo. M.Pd, 

seperti berikut ini:  

  

MODEL RANCANGAN PEMBELAJARAN  

BERBASIS BLENDED LEARNING  

MATA KULIAH  PEMBELAJARAN EVALUASI PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN JASMANI  
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Diagram. Rancangan Pembelajaran Berbasis Blended Learning 

(Dwiyogo,  

2015)  

 

  

C. Analisis Kebutuhan Pemecahan Masalah  

Belajar hakikatnya selalu dilakukan oleh setiap orang. Belajar dalam arti 

sempit terkadang hanya diartikan dalam ruang lingkup pendidikan formal 

dalam sekolah, yang notabene terdiri dari guru dengan murid atau dosen 

ataupun guru.  Namun bila kita menelaah kedalam arti yang lebih luas 

belajar merupakan sebuah proses belum tau menjadi tau, dari belum bisa 

menjadi bisa dan juga dari belum terampil menjadi terampil.  

Kaitannya dengan proses pembelajaran juga tidak hanya dilakukan untuk 

perkembangan kognitif namun pembelajaran juga pada psikomotorik dan 

afektif. Dalam melakukan proses pembelajaran yang dilakukan oleh si 

pelajar dengan pembelajar, tentunya diperlukan sebuah sumber belajar. 

Kita tau bersama bahwa sumber belajar merupakan berisi sebuah 

informasi yang memberikan pengetahuan baru. Sumber belajar ada 

beberapa macam, adapun beberapa contoh sumber belajar diantaranya: 
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Lingkungan, orang, media cetak, media audiovisual, media vidiovisual, 

komputer, internet dan mobile.  

Media belajar sangatlah penting untuk menunjang proses belajar 

mahasiswa jurusan Ilmu Keolahragaan. Setiap mahasiswa jurusan IKOR 

harus mempunyai keterampilan dalam bidang akademik maupun 

akademik. Salah satu matakuliah yang diajarkan dan terdaftar dalam 

kurikulum S1 Jurusan Ilmu Keolahragaan adalah Pembelajaran Evaluasi 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani.  

Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani merupakan 

salah satu matakuliah yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa, 

kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa adalah mengetahui 

pengertian, jenis dan dapat mengetahui tentang macam-macam metode 

Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Karena didalam 

Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani sangatlah 

penting untuk menghitung hasil setiap individu sesuai. Hal ini dilakukan 

agar dosen Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani bisa untuk 

membekali mahasiswa Jurusan Ilmu Keolahragaan.  

Hasil kilas balik penulis yang dulu juga pernah menerima mata kuliah 

Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani di waktu 

menempuh jenjang S1 di Fakultas ilmu keolahragaan Universitas Negeri 

Malang.  Dosen pengampu sangatlah berkompeten dalam memberikan 

contoh dan penjelasan, namun proses perkuliahan cenderung 

konvensional. Sumber belajar yang diberikan hanya fotokopi buku 

tentang Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani dalam kecenderungan 

langkah-langkah ditulis dipapan tulis, lalu mahasiswa melakukan proses 

dengan urutan yang tertulis di papan tulis. Hampir 80% mahasiswa tidak 

ada yang mencatat tulisan yang diberikan dosen, sehingga kecenderungan 
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mahasiswa hafalan dalam melakukan proses Pembelajaran Evaluasi 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani.  

Kaitannya dengan proses pembelajaran juga tidak hanya dilakukan untuk 

perkembangan kognitif namun pembelajaran juga pada psikomotorik dan 

afektif. Dalam melakukan proses pembelajaran yang dilakukan oleh si 

pelajar dengan pembelajar, tentunya diperlukan sebuah sumber belajar. 

Kita tau bersama bahwa sumber belajar merupakan berisi sebuah 

informasi yang memberikan pengetahuan baru. Sumber belajar ada 

beberapa macam, adapun beberapa contoh sumber belajar diantaranya: 

Lingkungan, orang, media cetak, media audiovisual, media vidiovisual, 

komputer, internet dan mobile.  

Media belajar sangatlah penting untuk menunjang proses belajar 

mahasiswa jurusan Ilmu Keolahragaan. Setiap mahasiswa jurusan IKOR 

harus mempunyai keterampilan dalam bidang akademik maupun 

akademik. Salah satu matakuliah yang diajarkan dan terdaftar dalam 

kurikulum S1 Jurusan Ilmu Keolahragaan adalah Pembelajaran Evaluasi 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani.  

Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani merupakan 

salah satu matakuliah yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa, 

kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa adalah mengetahui 

pengertian, jenis dan dapat mengetahui tentang macam-macam metode 

Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Karena didalam 

Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani sangatlah 

penting untuk menghitung hasil setiap individu sesuai. Hal ini dilakukan 

agar dosen Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani bisa untuk 

membekali mahasiswa Jurusan Ilmu Keolahragaan.  

Hasil kilas balik penulis yang dulu juga pernah menerima mata kuliah 

Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani di waktu 
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menempuh jenjang S1 di Fakultas ilmu keolahragaan Universitas Negeri 

Malang.  Dosen pengampu sangatlah berkompeten dalam memberikan 

contoh dan penjelasan, namun proses perkuliahan cenderung 

konvensional. Sumber belajar yang diberikan hanya fotokopi buku 

tentang Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani dalam kecenderungan 

langkah-langkah ditulis dipapan tulis, lalu mahasiswa melakukan proses 

dengan urutan yang tertulis di papan tulis. Hampir 80% mahasiswa tidak 

ada yang mencatat tulisan yang diberikan dosen, sehingga kecenderungan 

mahasiswa hafalan dalam melakukan proses Pembelajaran Evaluasi 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani.  

Tujuan perkuliahan yang menuntut mahasiswa untuk mempunyai bekal 

yang cukup, sehingga harapannya setelah sekian lama dan lulus 

mahasiswa tetap mempunyai sumber belajar.  Salah satu metode yang 

bisa dikembangkan untuk membantu proses perkuliahan Evaluasi 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani agar lebih baik adalah 

dikembangkannya buku ajar yang berisi lengkap mengenai cara 

menangani dan mengenal tentang Evaluasi Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani, sehingga sumber belajar tidak hannya dipapan tulis yang dicatat 

oleh dosen. Dan mahasiswa mempunyai buku yang dirujuk untuk kajian 

belajar pengembangan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

dirumah.  

Buku yang dikembangkan tentunya akan mengalami kendala apabila 

dibandingkan dengan produk yang lebih canggih. Namun buku ini 

menjadi sangat berguna bagi mahasiswa karena sangatlah sulit 

menemukan sumber belajar Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani di 

oleh mahasisawa  

Sehingga pengembangan buku ini sangatlah baik untuk memberikan 

sebuah solusi guna memberikan bahan ajar bagi mahasiswa Jurusan Ilmu 
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Keolahragaan. Kelebihan yang dimiliki dalam fakultas, terdapat jaringan 

internet (online) yang bisa dimanfaatkan untuk mengakses sebagai 

tambahan sumber belajar mahasiswa, walaupun sumber belajar cetak 

relatif sedikit.   

Walaupun di dalam perkuliahan tetap menggunakan metode tatap muka, 

pada saat praktek. Usaha yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut, 

selain dilakukan perkuliahan dikelas melalui pembelajaran tatap muka 

(ceramah, tanya jawab, diskusi dan presentasi juga digunakan metode 

online dan mobile (edmodo, telegram), offline (microsoft flipBook, 

autoplay) sebagai alternatif sumber belajar yang digunakan untuk belajar 

oleh mahasiswa. Dalam pengumpulan data, beberapa teknik yang bisa 

dilakukan antara lain, interview langsung, melalui email, kertas 

kuesioner, rekaman video, serta observasi.  

  

D. Analisis Sumber Belajar dan Kendala  

Berdasarkan uraian analisis kebutuhan diperoleh materi yang digunakan 

dalam perkuliahan Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani, maka dibutuhkan sumber belajar yang digunakan dalam 

menyampaikan isi pembelajaran. Sumber belajar terdiri dari sumber 

belajar orang (tatap muka) dan media (online, offline, mobile).  

Sumber belajar orang meliputi kemampuan tenaga pengajar sejumlah 1 

(satu) orang yang menjadi pengampu mata kuliah pembelajaran Evaluasi 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Di jurusan Ilmu Keolahragaan, untuk 

mengembangan pembelajar yang bisa dilakukan tatap muka, online, 

offline, dan mobile baik yang dimiliki fakultas maupun di luar fakultas. 

Sumber belajar yang ada meliputi sumber belajar cetak (buku) yang 

relatif sedikit, audio yang bisa di akses dan disiapkan oleh pengajar, audio 

visual (mp4, video yang digunakan untuk pembelajaran di kelas), 
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komputer (laptop), internet, dan telpon pintar (smartphone) yang ada di 

miliki setiap mahasiswa dan yang terjangkau di fakultas. Sumber belajar 

yang ada di kampus yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa serta 

sumber belajar yang mendukung untuk perkuliahan. Berhubungan dengan 

komponen: pesan (isi) perkuliahan standar pendidikan dan pembelajaran, 

di antaranya ada seorang pengajar (dosen) serta pebelajar (mahasiswa 

PJK), yang menggunakan bahan (teknologi cetak , audio, audio visual, 

mobile), alat berupa (lcd, sistem audio), dengan teknik (penjelasan, 

ceramah, Tanya jawab, tugas) yang dilakukan oleh pengajar dan 

pebelajar, latar yang digunakan (dikelas atau digedung).  

Berdasarkan sumber belajar yang telah diidentifikasi tersebut diatas, 

terdapat kendala dalam sumber belajar matakuliah Evaluasi Pembelajaran 

Pendidikan Jasmani. Dari komponen (sumber belajar orang) yang 

dijumpai adalah perkuliahan terkadang mengalami kekosongan jam dan 

dibatalkan oleh pengajar yang diakibatkan adanya faktorfaktor (internal 

dan eksternal).  

Faktor internal seperti adanya hari libur nasional, penyelenggaraan event 

atau kejuaraan yang diselenggaran di lingkup universitas, Oleh karena itu, 

digunakan sumber belajar online, namun dalam pelaksanaannya bahan 

yang digunakan dari teknologi cetak yang minim atau terbatas yang ada 

diperpustakaan fakultas, Tidak ada LCD disetiap kelas yang kualitasnya 

sudah menurun sehingga ketika dilakukan presentasi gambar yang 

dihasilkan tidak jelas dan lain sebagainya.  

Faktor eksternal seperti apabila ada pemadaman listrik dari PLN, dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu, alternatif yang digunakan untuk 

meminimalisir kendala tersebut dengan memodifikasi pembelajaran baik 

dari sumber belajar yang digunakan serta bahan untuk maksimalkan 

perkuliahan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Oleh karena itu, 
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digunakan sumber belajar mobile dimana materi yang digunakan dalam 

pembelajaran bisa diakses memalui sumber belajar mobile sebagai 

alternatif sumber belajar dalam Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran 

Pendidikan Jasmani. Sumber belajar orang meliputi kemampuan tenaga 

pengajar sejumlah 1 (satu) orang yang menjadi pengampu mata kuliah 

pembelajaran Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Di jurusan 

Ilmu Keolahragaan, untuk mengembangan pembelajar yang bisa 

dilakukan tatap muka, online, offline, dan mobile baik yang dimiliki 

fakultas maupun di luar fakultas. Sumber belajar yang ada meliputi 

sumber belajar cetak (buku) yang relatif sedikit, audio yang bisa di akses 

dan disiapkan oleh pengajar, audio visual (mp4, video yang digunakan 

untuk pembelajaran di kelas), komputer (laptop), internet, dan telpon 

pintar (smartphone) yang ada di miliki setiap mahasiswa dan yang 

terjangkau di fakultas. Sumber belajar yang ada di kampus yang 

digunakan oleh dosen dan mahasiswa serta sumber belajar yang 

mendukung untuk perkuliahan. Berhubungan dengan komponen: pesan 

(isi) perkuliahan standar pendidikan dan pembelajaran, di antaranya ada 

seorang pengajar (dosen) serta pebelajar (mahasiswa PJK), yang 

menggunakan bahan (teknologi cetak , audio, audio visual, mobile), alat 

berupa (lcd, sistem audio), dengan teknik (penjelasan, ceramah, Tanya 

jawab, tugas) yang dilakukan oleh pengajar dan pebelajar, latar yang 

digunakan (dikelas atau digedung).  

Berdasarkan sumber belajar yang telah diidentifikasi tersebut diatas, 

terdapat kendala dalam sumber belajar matakuliah Evaluasi Pembelajaran 

Pendidikan Jasmani. Dari komponen (sumber belajar orang) yang 

dijumpai adalah perkuliahan terkadang mengalami kekosongan jam dan 

dibatalkan oleh pengajar yang diakibatkan adanya faktorfaktor (internal 

dan eksternal).  
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Faktor internal seperti adanya hari libur nasional, penyelenggaraan event 

atau kejuaraan yang diselenggaran di lingkup universitas, Oleh karena itu, 

digunakan sumber belajar online, namun dalam pelaksanaannya bahan 

yang digunakan dari teknologi cetak yang minim atau terbatas yang ada 

diperpustakaan fakultas, Tidak ada LCD disetiap kelas yang kualitasnya 

sudah menurun sehingga ketika dilakukan presentasi gambar yang 

dihasilkan tidak jelas dan lain sebagainya.  

Faktor eksternal seperti apabila ada pemadaman listrik dari PLN, dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu, alternatif yang digunakan untuk 

meminimalisir kendala tersebut dengan memodifikasi pembelajaran baik 

dari sumber belajar yang digunakan serta bahan untuk maksimalkan 

perkuliahan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Oleh karena itu, 

digunakan sumber belajar mobile dimana materi yang digunakan dalam 

pembelajaran bisa diakses memalui sumber belajar mobile sebagai 

alternatif sumber belajar dalam Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran 

Pendidikan Jasmani. 

  

E. Identifikasi Karakteristik Pebelajar  

Pada tahap ini akan dilakukan analisis kemampuan awal dan karakteristik 

pembelajar. Kemampuan awal pembelajar merupakan tolak ukur bagi 

perancang untuk menentukan rancangan pembelajaran akan digunakan 

dalam proses pembelajaran. Kemudian diambil data tentang karakteristik 

dari populasi tersebut. Selain kemampuan awal, perlu juga analisis 

karakteristik dari pebelajar yang merupakan sasaran pembelajaran. 

Karakteristik pebelajar bisa dilihat dari aspek: usia, tingkat kelas, minat, 

pekerjaan, kesehatan, motivasi belajar, taraf prestasi, kemampuan awal, 

tingkat keterampilan dalam literasi informasi, kedudukan sosial ekonomi, 

dan atau penguasaan bahasa asing.  
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Selain itu perlu diketahui sikap pembelajar terhadap materi yang akan 

dipelajari serta cara mereka mempelajarinya. Dalam pembelajaran senam. 

terdiri dari siswa yang memiliki beragam karakteristik. Karakteristik 

tersebut bisa menyebabkan pengaruh terhadap proses belajar dan 

mengajar, interaksi pebelajar dengan sumber belajar, dan interaksi 

pebelajar dengan lingkungan. Karakteristik tersebut dari aspek: Usia 

(perbedaan tingkat usia, akan mempengaruhi tingkat berpikir seseorang 

dalam memahami materi yang diberikan. Kondisi kesehatan jasmani pada 

umumnya sangat memengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik 

yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap 

kegiatan belajar mahasiswa. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau 

sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal.  

Oleh karena itu keadaan kesehatan jasmani sangat memengaruhi proses 

belajar, maka perlu ada usaha untuk menjaga kesehatan jasmani. Selama 

proses belajar berlangsung, karena kesehatan yang prima dapat 

menumbuhkan semangat dan motivasi dalam melakukan aktifitas 

pembelajaran. Dalam proses belajar, merupakan pintu masuk bagi segala 

informasi yang diterima. Panca indra yang memiliki peran besar dalam 

aktivitas belajar adalah mata dan telinga. Oleh karena itu, baik pengajar 

maupun mahasiswa perlu menjaga panca indra dengan baik, baik secara 

preventif maupun secara yang bersifat kuratif. Dengan menyediakan 

sarana belajar yang memenuhi persyaratan, memeriksakan kesehatan 

fungsi mata dan telinga secara periodik, mengonsumsi makanan yang 

bergizi, dan lain sebagainya).  

Karakteristik Gaya Belajar (Karakteristik mahasiswa Gaya belajar Visual 

(belajar dengan cara melihat) menitik beratkan ketajaman 

mata/penglihatan. Artinya bukti-bukti konkret harus diperhatikan terlebih 

dahulu agar siswa paham. Ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar 
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visual adalah kebutuhan yang tinggi untuk melihat dan juga menangkap 

informasi secara visual sebelum mereka memahami. Karakteristik belajar 

Auditori (Auditory Learners) mengandalkan pada pendengaran untuk bisa 

memahami dan mengingatnya.  

Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan 

pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. 

Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan 

memahami informasi itu. Karakter pertama orang yang memiliki gaya 

belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui 

pendengaran, kedua memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam 

bentuk tulisan secara langsung, ketiga memiliki kesulitan menulis 

ataupun membaca. Kinestetik (Kinesthetic Learners) mengharuskan 

individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan 

informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja ada beberapa 

karakteristik model belajar seperti ini yang tak semua orang bisa 

melakukannya. Karakter pertama adalah menempatkan tangan sebagai 

alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya 

dengan memegangnya saja, seseorang yang memiliki gaya ini bisa 

menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya.  

Karakteristik yang disebutkan dari aspek usia, kesehatan dan gaya belajar, 

maka karakteristik tersebut secara tidak langsung akan memengaruhi 

sumber belajar yang akan digunakan, dari karakteristik tersebut seperti 

aspek usia, maka pembelajaran yang dilakukan disajikan dengan tema 

yang menarik dan penyampaian pembelajaran interaktif untuk 

menumbukan dan melatih respon, kepekaan berpikir dari stimulus yang 

diberikan.  
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F. Menetapkan Tujuan Pembelajaran  

Tujuan belajar yang telah diidentifikasi berdasarkan langkah-langkah 

terdahulu, kemudian disusun secara berurut dari hal yang paling penting. 

Tujuan pembelajaran mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

(berdasarkan taksonomi Bloom) atau meliputi informasi verbal, 

keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan psikomotorik 

(taksonomi Gagne) tujuan matakuliah ini: Pengetahuan tentang konsep 

atau prinsip-prinsip pengetahuan konsep massage olahraga. Penjabaran 

dari rumusan diatas, adalah sebagai berikut:  

Aspek Kognitif, dalam mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani lapangan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan:  

1. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang konsep 

Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani.  

2. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang sejarah 

Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani.   

3. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang teknik 

pembelajaran  

Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani.  

4. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang ilmu olahraga  

Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani.    

Aspek Psikomotor, dalam mata kuliah Pembelajaran Evaluasi 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani lapangan diharapkan mahasiswa 

mampu menjelaskan:  

1. Mahasiswa mampu terampil dalam memperagakan olahraga 

Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani.  

2. Mahasiswa bisa menjadi tentor jika sudah lulus kuliah dan 

mengajar di sekolah.  
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Aspek Afektif, dalam mata kuliah Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran 

Pendidikan Jasmani lapangan diharapkan mahasiswa bersikap: Mandiri, 

disiplin, keberanian, tekun, sportif, percaya diri, saling menghargai dan 

bertanggung jawab terhadap konsep yang di berikan dalam mata kuliah 

Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani.  

  

G. Memilih dan Menetapkan Strategi Pembelajaran  

Pengajar sebagai komponen penting dalam kependidikan, memiliki tugas 

untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran guru diharapkan paham tentang bagaimana cara mengelola 

pembelajaran dengan baik.  

Pengelolaan pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dalam 

pendidikan karena, tanpa pengelolaan yang baik maka proses 

pembelajaran tidak akan terarah dengan baik sehinga tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan tidak akan tercapai secara optimal.  

Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran dikelas dilakukan, pengajar 

terlebih dahulu harus menata, mengorganisasikan isi pembelajaran yang 

akan diajarkan. Hal ini perlu dilakukan agar isi pembelajaran yang akan 

diajarkan mudah dipahami siswa. Demikian pula selama proses 

pembelajaran, pengajar diharapkan mampu menumbuhkan, meningkatan, 

dan mempertahankan motivasi belajar siswa. Tanpa adanya motivasi 

belajar siswa yang tinggi, kiranya sulit bagi guru untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu, pengajar harus mampu 

menerapkan strategi motivasional dalam tindak pembelajarannya. Pada 

hakikatnya program perkuliahan betujuan tidak hanya memahami dan 

menguasai apa dan bagaimana suatu terjadi, tetapi juga memberi 

pemahaman dan penguasaan tentang mengapa hal itu terjadi.  
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Hubungannya, Strategi pembelajaran dipengaruhi oleh kondisi 

pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran lebih banyak 

dipengaruhi oleh tujuan pembelajaran dan karekteristik bidang studi. 

Strategi penyampaian pembelajaran lebih banyak dipengaruhi oleh 

kendala dan karakteristik pebelajar. Strategi pengelolaan pembelajaran 

lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik pebelajar. Hal ini berarti 

strategi pembelajaran apa yang akan diterapkan harus disesuaikan dengan 

kondisi yang ada. Hal ini juga menunjukan bahwa tidak ada satupun 

atrategi pembelajaran yang sesuai atau cocok diterapkan untuk semua 

bidang studi atau siswa.  

Organisasi isi, langkah-langkah dalam mencapai tujuan pembelajaran 

atau dengan kata lain menjabarkan tujuan pembelajaran menjadi sub-sub 

bagian dan keahlian yang akan dicapai. Untuk menjabarkan tujuan 

pembelajaran umum ke tujuan pembelajaran khusus maka dilakukan 

analisis pembelajaran.  

Proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah atau aturan 

tertentu secara professional dan proporsional, sehingga pembelajaran 

dapat berjalan dengan lancar, logis, wajar, sistematis, efektif dan efisien. 

Oleh karena itu perencanaan pembelajaran memiliki fungsi dan 

kedudukan yang sentral dalam suatu sistem pembelajaran, dan oleh 

karenanya merencanakan pembelajaran termasuk kedalam salah satu 

tuntutan kompetensi, terutama terkait dengan kompetensi profesional 

yang harus dikuasai dan dimiliki setiap pengajar, baik guru pemula 

maupun pengajar yang sudah senior sekalipun.  

Organisasi pembelajaran yang efektif hanya dapat dibuat apabila 

isi telah ditata dengan cara tertentu dan yang lebih penting, karena pada 

hakikatnya semua isi memiliki prasyarat belajar. Tujuan khusus dengan 

sub kompetensi tersebut dijabarkan dalam kompetensi materi di tabel 
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diatas. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplikasikan dalam 

kegiatan pembelajaran, perlu dikuasai dari aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor dalam memahami dan menganalisis mata kuliah Evaluasi 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani.  

Penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian isi pembelajaran 

merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan program 

pembelajaran. sekurang-kurangnya ada 2 fungsi dari strategi ini, yaitu: (1) 

menyampaikan isi pembelajaran kepada pebelajar, dan (2) menyediakan 

informasi/bahan-bahan yang diperlukan pebelajar untuk menampilkan 

unjukkerja (seperti latihan dan tes). Strategi penyampaian mencakup 

lingkungan fisik, dosen, bahan-bahan pembelajaran, dan kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran. Atau, dengan kata lain, 

media merupakan satu komponen penting dari strategi penyampaian 

pembelajaran. Itulah sebabnya, media pembelajaran merupakan bidang 

kajian utama strategi ini. Penyampaian menggunakan cetak, audi, 

audiovisual, komputer, internet, mobile  

Penyampaian isi pembelajaran dikelas, menggunakan tatap muka, online 

(menggunakan pembelajaran menggunakan internet), offline 

(pembelajaran tidak menggunakan jaringan internet), sedangkan 

pembelajaran praktek. Proses kemajuan dengan penjadwalan 

pembelajaran yang disajikan ke dalam 16 pertemuan, dengan pembagian 

parktek teori yang seimbang. Pembuatan catatan kemajuan di lakukan 

setiap selesai pembelajaran, untuk memantau kemajuan belajar baik yang 

dilakukan secara berkelompok, dan individu oleh mahasiswa 

(pembelajar) dan pengajar. Pengelolaan motivasi dilakukan kepada 

mahasiswa (pebelajar) pada saat pembelajaran berlangsung, dengan 

memberikan reinforcement dan punishment sesuai dengan umpan balik 

yang dilakukan oleh mahasiswa (pembelajar). Kontrol belajar dilakukan 
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oleh mahasiswa (pembelajar) dan pengajar yang saling memberikan 

umpan balik dan pengajar memberikan review serta evaluasi yang 

disesuaikan dengan materi.  

Pengelolaan kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik dan 

rutinitas, melainkan juga mengelola berbagai hal yang tercakup dalam 

komponen pembelajaran. Kegiatan pengelolaan kelas dimaksudkan untuk 

menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas yang 

kondusif. Sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara 

efektif dan efesien. Efektif berarti tercapainya tujuan sesuai dengan 

perencanaan yang dibuat secara tepat. Efesin adalah pencapaian tujuan 

pembelajaran sebagaimana yang direncanakan dengan lebih cepat. Kedua 

tujuan ini harus dicapai dalam kelas, karena di kelaslah segala aspek 

pembelajaran bertemu dan berproses. Pembelajar dengan segala 

kemampuannya, pebelajar dengan segaala latar belakang dan sifat-sifat 

individualnya.  

Kurikulum dengan segala komponennya, dan materi serta sumber 

pelajaran dengan segala pokok bahasanya bertemu dan bepadu serta 

berinteraksi di kelas. Bahkan hasil dari pendidikan secara keseluruhan 

sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di kelas. Oleh sebab itu sudah 

selakyaknya kelas dikelola dengan baik, profesional, dan harus terus-

menerus dalam perbaikan (continoues improvment).  

  

H. Mengembangkan Sumber Belajar  

Pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematik yang meliputi 

banyak komponen. Komponen tersebut antara lain adalah tujuan, bahan 

pelajaran, metode, alat dan sumber belajar serta evaluasi. Sumber belajar 

dan bahan ajar merupakan suatu unsur yang memiliki peranan penting 

dalam menentukan proses belajar agar pembelajaran menjadi efektif dan 
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efisien dalam pencapaian tujuan. Sebuah kegiatan belajar mengajar akan 

lebih efektif dan efisien dalam usaha pencapaian tujuan instruksional jika 

melibatkan komponen proses belajar secara terencana, sebab sumber 

belajar sebagai komponen penting dan sangat besar manfaatnya.   

Berdasarkan dengan pengertian di atas, sumber belajar dan bahan yang 

terdapat di dalam laboratorium komputer antara lain sebagai tempat 

menyajikan materi pembelajaran lainnya. Sebagai alat, laboratorium 

komputer dapat dijadikan pengganti guru untuk menjelaskan materi 

melalui pemutaran CD pendidikan di komputer. Selain itu, laboratorium 

komputer juga dapat dijadikan alat bantu menyelesaikan tugas guru atau 

siswa yang bisa diselesaikan melalui penggunaan komputer.  

Sumber belajar untuk memfasilitasi belajar bagi pebelajar pada 

pembelajaran berbasis blended learning pada dasarnya terdiri atas: tatap 

muka, offline, dan online. Dalam tahap ini akan dilakukan pemilihan 

media sebagai sumber belajar sesuai ketersediaan teknologi dalam 

lingkungan belajar yang dianggap terbaik dalam menyampaikan 

informasi atau materi pembelajaran. Analisis ini didasarkan pada 

ketersediaan dan akses teknologi dalam lingkungan belajar, kedekatan 

pebelajar dan kemudahan dalam menggunakan terknologi tersebut, serta 

kemampuan media dalam menyampaikan materi. Dari hasil analisis ini 

akan ditentukan media yang paling cocok untuk dikembangkan.  

  

I.  Uji coba  

Evaluasi yang dilakukan merupakan evaluasi formatif yang 

bertujuan untuk memperbaiki. Dalam penelitian ini yang akan dilakukan 

adalah evaluasi formatif, sehingga evaluasi hanya sebatas review para 

ahli, uji coba perorangan, kelompok kecil, maupun lapangan.   
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Desain Uji coba:   

  

1. Uji coba produk perorangan (dilakukan pada mahasiswa yang 

mengikuti matakuliah Teori Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran 

Pendidikan Jasmani dengan menggunakan 3 subjek).   

2. Merevisi hasil uji coba (sesuai dengan hasil uji coba perorangan).   

3. Uji coba kelompok kecil (dilakukan pada mahasiswa yang mengikuti 

matakuliah Teori. Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani dengan menggunakan 5-7 subjek).   

4. Merevisi hasil uji coba (sesuai dengan hasil uji coba perorangan).   

  

J.  Revisi   

Berdasarkan uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil dan uji coba 

kelompok lapangan yang direvisi dari langkah ke 7. Instrument dengan 

penyebaran angket tentang rancangan program pembelajaran maka bisa 

dilakukan revisi dengan hasil ada beberapa tambahan dan saran terhadap 

materi yang sudah dikembangkan.  
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Protipe Pembelajaran Berbasis Blended Learning  

Setelah proses perbaikan dilakukan dan dikonfirmasi kembali, yang 

telah diidentifikasi dari tahap analisis terdiri atas tiga kegiatan yaitu: (1) 

analisis kebutuhan pemecahan masalah, (2) identifikasi sumber belajar 

dan kendalakendala dalam mengaplikasikan pembelajaran berbasis 

blended learning, dan (3) identifikasi karakteristik pebelajar. Tahap 

rancangan terdiri atas tiga kegiatan, yaitu: (4) menetapkan tujuan 

pembelajaran, (5) Memilih dan menetapkan strategi pembelajaran, (6) 

mengembangkan sumber belajar. Tahap evaluasi terdiri atas kegiatan, 

yaitu: (7) uji coba, (8) revisi, (9) hasil dari rancangan tersebut merupakan 

prototipe, yang dapat dilaksanakan untuk kepentingan pembelajaran 

berbasis blended learning. Hasil akhir adalah rancangan program 

perkuliahan Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani, 

untuk mahasiswa jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan. Berikut akan disajikan lampiran sumber cetak buku 

Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani yang bisa dijadikan sebagai 

media ajar.  

    

  

1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah  

Evaluasi hasil belajar merupakan bagian dari proses pendidikan. 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah evaluasi hasil 

belajar yang mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauhmana 

kemampuan peserta didik dalam memahami materi ajar. Pembuatan 

instrumen tes perlu memperhatikan validitas dan reliabilitas. Disamping 

itu, penyusunan item tes harus memperhatikan derajad kesukaran tes dan 

daya beda, sehingga instrumen tes yang diujikan betul-betul dapat 

memgukur kemampuan peserta didik.  
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2. Kegunaan Mata Kuliah  

Pengalaman dari pemberian mata kuliah evaluasi pembelajaran ini 

selanjutnya diharapkan menjadi bekal yang sangat berguna bagi usaha 

mengembangkan inovasi pembelajaran, terutama dalam rangka 

memperbaiki kualitas pembelajaran  

 

3. Standar Kompetensi: 

Mahasiswa mampu memahami mengetahui dan menguasai konsep 

dasar evaluasi pembelajaran, prinsip dasar , ciri dan jenis evaluasi, sasaran, 

fungsi dan klasifikasi evaluasi, teknik tes dan non tes, mengaplikasikan 

konsep validitas, dan reliabilitas tes kedalam tes hasil belajar. mengetahui, 

memahami teknik pemeriksaan, pemberian skor dan pengolahan tes hasil 

belajar. mengetahui, memahami teknik penganalisisan item tes hasil 

belajar.  

 

4. Urutan Bahan Kajian/Materi  

Materi yang akan disajikan secara berturut-turut adalah:  

Pada bab I, mahasiswa akan disajikan materi tentang konsep dasar evaluasi  

Pada bab II, materi yang disajikan adalah prinsip dasar, ciri dan jenis 

evaluasi  

Pada bab III, materi yang disajikan adalah sasaran, fungsi dan klasifikasi 

evaluasi 

Pada bab IV, materi yang disajikan teknik tes dan non tes.  

Pada bab V, materi yang disajikan adalah mengaplikasikan konsep 

validitas, dan reliabilitas tes kedalam tes hasil belajar.  

Pada bab VI, materi yang disajikan adalah teknik pemeriksaan, pemberian 

skor dan pengolahan tes hasil belajar.  
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Pada bab VII, materi yang disajikan adalah teknik pemeriksaan, pemberian 

skor tes hasil belajar.  

Pada bab VIII, materi yang disajikan adalah teknik menganalisa tes hasil 

belajar.  

 

5. Petunjuk Untuk Mahasiswa  

Mahasiswa diharapkan:  

1. Membaca buku ajar ini dengan cermat.  

2. Memperhatikan setiap ikon yang disajikan pada bagian atas kanan 

setiap kegiatan penyajian yang menggambarkan kegiatan apa yang 

harus dilakukan oleh mahasiswa.  

3. Memiliki dan membaca setiap buku rujukan yang terdapat pada bagian 

akhir bab.  

4. Mampu berdiskusi dan mengembangkan keterampilan diri pribadi 

dalam penguasaan materi.  

5. Konsultasikan kepada dosen mata kuliah, jika ada masalah dengan 

materi kuliah ini. 
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BAB 1  

KONSEP DASAR EVALUASI 

PEMBELAJARAN 
 
1. Deskripsi Singkat  

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep dasar evaluasi 

pembelajaran, membicarakan tentang hakikat evaluasi, pengukuran, 

penilaian dan tes. Bagian ini merupakan dasar bagi bab-bab selanjutnya 

seperti prinsip dasar evaluasi, ciri-ciri evaluasi, jenis evaluasi dan tujuan 

evaluasi. Oleh karena itu diharapkan Anda dapat memahami materi ini 

secara baik.  

 

2. Relevansi  

Pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh mahasiswa 

ketika masih berada pada jenjang SMA dan semester awal, lebih diasah, 

karena mahasiswa akan memahami dengan jelas konsep evaluasi, pe 

ngukuran dan penilaian. Selain itu, materi pada bab-bab selanjutnya di 

mata kuliah evaluasi pembelaran ini merupakan penunjang ketika 

mahasiswa akan mengolah data dalam penyusunan skripsi  

 

3. Kompetensi Dasar:  

Mampu memahami dan memiliki wawasan tentang konsep 

evaluasi, pengukuran dan penilaian, memiliki wawasan tentang evaluasi 

pembelajaran. Kompotensi dasar ini terdiri dari tiga indikator yakni:  

1. Menjelaskan konsep evaluasi, pengukuran, penilaian dan tes  

2. Menjelaskan konsep evaluasi Pembelajaran..  

3. Menyebutkan perbedaan antara evaluasi, pengukuran, dan penilaian  
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4. Materi Kuliah  

Dewasa ini banyak diakui bahwa kemajuan dan perbaikan dalam 

pendidikan tergantung pada pengukuran hasil aktivitas pendidikan dan 

evaluasi terhadap pengukuran itu berdasar atas kreteria atau standar 

tertentu. Dalam dunia pendidikan evaluasi, pengukuran dan penilaian 

adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan, namun 

pada hakikatnya ketiga konsep ini berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut 

ini akan diketengahkan ketiga konsep tersebut agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam memahaminya.  

a. Hakekat Evaluasi  

Pengertian Evaluasi Menurut Para Ahli  

1) Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai 

“The process of delineating, obtaining, and providing useful 

information for judging decision alternatives”. Artinya 

evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, 

dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan 

suatu alternatif keputusan. Sudjiono, (2005) mengemukakan 

bahwa secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris 

evaluation, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar 

katanya adalah value yang artinya nilai. Jadi istilah evaluasi 

menunjuk pada suatu tindakan atau suatu proses untuk 

menentukan nilai dari sesuatu.  

2) Frey, Barbara A., and Susan W. Alman. (2003): Evaluation 

The systematic process of collecting, analyzing, and 

interpreting information to determine the extent to which 

pupils are achieving instructional objectives. (Artinya: 

Evaluasi adalah proses sistematis pengumpulan, analisis, dan 
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interpretasi informasi untuk menentukan sejauh mana siswa 

yang mencapai tujuan instruksional).  

3) Viviane dan Gilbert de Lansheere (1984) menyatakan bahwa 

evaluasi adalah proses penentuan apakah materi dan metode 

pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur 

lebih besifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif. 

Penentuannya bisa dilakukan salah satunya dengan cara pemberian tes 

kepada pembelajar. Terlihat disana bahwa acuan tes adalah tujuan 

pembelajaran.  

Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau 

kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. 

Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat 

diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa 

dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian, atau kepercayaan 

konsumen.  

Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label 

kepada unit analisis untuk merepresentasikan atribut-atribut konsep. 

Proses ini seharusnya cukup dimengerti orang walau misalnya 

definisinya tidak dimengerti. Hal ini karena antara lain kita sering kali 

melakukan pengukuran.  

Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan 

penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi 

tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian 

kompetensi (rangkaian kemampuan) peserta didik. Penilaian 

menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar 

seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif 

(pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa 
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angka). Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau 

penentuan nilai kuantitatif tersebut.  

Penilaian hasil belajar pada dasarnya adalah memperma-

salahkan, bagaimana pengajar (guru) dapat mengetahui hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pengajar harus mengetahui sejauh 

mana pebelajar (learner) telah mengerti bahan yang telah diajarkan 

atau sejauh mana tujuan/kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang 

dikelola dapat dicapai. Tingkat pencapaian kompetensi atau tujuan 

instruksional dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan itu 

dapat dinyatakan dengan nilai.  

Pengukuran berusaha menetapkan jumlah hasil pendidikan 

sedangkan penilaian berusaha menetapkan harganya secara kualitatif. 

Begitu pula dalam evaluasi pendidikan, pengukuran dan penilaian 

digunakan untuk menentukan keberhasilan aktivitas pendidikan 

dalam hal ini merupakan program perbaikan. Pengukuran 

menyangkut penentuan jumlah perubahan yang diharapkan dalam 

belajar mengajar sedangkan penilaian berkenaan dengan penentuan 

harga terhadap perubahan-perubahan atau hasil-hasil yang dicapai. 

Dalam merancang program evaluasi pembelajaran, kita harus 

mempertimbangkan tiga faktor, yaitu ruang lingkup evaluasi, metode 

evaluasi, dan penggunaan hasil evaluasi. Marilah kita bahas secara 

singkat faktor-faktor tersebut dengan harapan sehingga dapat 

memahami secara jelas mengenai ruang lingkup yang harus 

dievaluasi, metode yang dapat digunakan, dan penggunaan dari hasil 

evaluasi yang telah dilaksanakan. 

Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau 

kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. 

Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat 
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diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa 

dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian, atau kepercayaan 

konsumen.  

Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label 

kepada unit analisis untuk merepresentasikan atribut-atribut konsep. 

Proses ini seharusnya cukup dimengerti orang walau misalnya 

definisinya tidak dimengerti. Hal ini karena antara lain kita sering kali 

melakukan pengukuran.  

Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan 

penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi 

tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian 

kompetensi (rangkaian kemampuan) peserta didik. Penilaian 

menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar 

seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif 

(pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa 

angka). Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau 

penentuan nilai kuantitatif tersebut.  

Penilaian hasil belajar pada dasarnya adalah memperma-

salahkan, bagaimana pengajar (guru) dapat mengetahui hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pengajar harus mengetahui sejauh 

mana pebelajar (learner) telah mengerti bahan yang telah diajarkan 

atau sejauh mana tujuan/kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang 

dikelola dapat dicapai. Tingkat pencapaian kompetensi atau tujuan 

instruksional dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan itu 

dapat dinyatakan dengan nilai.  

Pengukuran berusaha menetapkan jumlah hasil pendidikan 

sedangkan penilaian berusaha menetapkan harganya secara kualitatif. 

Begitu pula dalam evaluasi pendidikan, pengukuran dan penilaian 
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digunakan untuk menentukan keberhasilan aktivitas pendidikan 

dalam hal ini merupakan program perbaikan. Pengukuran 

menyangkut penentuan jumlah perubahan yang diharapkan dalam 

belajar mengajar sedangkan penilaian berkenaan dengan penentuan 

harga terhadap perubahan-perubahan atau hasil-hasil yang dicapai. 

Dalam merancang program evaluasi pembelajaran, kita harus 

mempertimbangkan tiga faktor, yaitu ruang lingkup evaluasi, metode 

evaluasi, dan penggunaan hasil evaluasi. Marilah kita bahas secara 

singkat faktor-faktor tersebut dengan harapan sehingga dapat 

memahami secara jelas mengenai ruang lingkup yang harus 

dievaluasi, metode yang dapat digunakan, dan penggunaan dari hasil 

evaluasi yang telah dilaksanakan. 

 

b. Ruang lingkup evaluasi  

Ruang lingkup yang dimaksudkan disini adalah aspek-aspek apa 

saja yang akan dievaluasi. Dalam mengevaluasi program evaluasi 

pembelajaran aspek-aspeknya bisa mencakup aspek murid, guru, 

fasilitas dan sebagainya. Evaluasi terhadap masing-masing aspek 

tersebut harus lengkap. Dikatakan evaluasi yang lengkap apabila 

menyangkut segala aspek yang lengkap dan menyangkut segala aspek 

kehidupan masyarakat dan sekolah yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan murid dan guru. Sebagai contoh jika akan mengevaluasi 

pertumbuhan pendidikan murid, harus menilai kehidupan rumah 

tangganya, kehidupan masyarakatnya, kehidupan sekolahnya, 

mengelola kelas, status sosial ekonominya, dan sebagainya. Semakin 

lengkap aspek-aspek yang dievaluasi akan semakin banyak pula 

informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi tersebut dan selanjutnya 

akan semakin tepat pula dalam mengambil kesimpulan.  
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c. Metode Evaluasi  

Memang secara tradisional skala penilaian sering digunakan 

sebagai instrumen atau alat untuk menilai guru dan murid. Tetapi 

sebenarnya dalam evaluasi pendidikan yang modern metode 

tradisional tetap digunakan tetapi juga dilengkapi dengan metode-

metode lain, yang dengan demikian hasil evaluasi yang dapat 

diperoleh dengan tes dapat dipadukan dengan hasil evaluasi yang 

diperoleh dari metode-metode lain dengan harapan memperoleh hasil 

yang maksimal. Metode-metode yang juga dapat digunakan untuk 

mengevaluasi supervisi pendidikan adalah catatan anekdot, catatan 

pertumbuhan, daftar cek, inventory, interview. Kesemuanya dapat 

digunakan untuk mengukur aspek-aspek fisik, sosial, emosional, 

status, dan pertumbuhan mental. 

 

d. Penggunaan Hasil Evaluasi  

Manfaat evaluasi pendidikan banyak sekali khususnya 

pelaksanaan supervisi pendidikan yang harus menyusun program 

supervisi pendidikan. Dengan pelaksanaan evaluasi supervisi 

pendidikan ini dapat memperoleh, informasi tentang kebutuhan-

kebutuhan pada diri yang dinilai, kemudian dapat dijadikan dasar 

merancang pengalaman-pengalaman untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan itu. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk menentukan 

sampai seberapa jauh tujuan-tujuan telah dicapai tujuan berikutnya. 

Bahkan dari itu melalui evaluasi ini dapat juga diketahui kekuatan-

kekuatan dan digunakan kelemahan-kelemahan setiap individu. 

Dengan informasi ini guru dan supervisor dapat secara obyektif 

merancang pengalaman belajar berikutnya.  
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e. Dasar-Dasar Evaluasi  

Keberhasilan evaluasi pembelajaran dapat dievaluasi dengan 

mengukur perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang ada 

pada periode waktu tertentu dalam keseluruhan program pendidikan. 

William H.Burton dan Leo J Bruekner menyebutkan bidang-bidang 

yang akan diubah dalam, evaluasi keberhasilan program evaluasi 

pendidikan sebagai berikut:  

1. Pertumbuhan dan perkembangan anak didik dalam mencapai 

tujuan pendidikan.  

2. Perbaikan kurikulum.  

3. Perbaikan praktik pengajaran, termasuk perkembangan pribadi 

guru.  

4. Perbaikan atau peningkatan kualitas dan pemberdayagunaan 

kualitas materi pelajaran dan alat bantu belajar mengajar.  

5. Perbaikan hubungan sekolah dengan masyarakat. (William 

H.Burton dan Leo J Bruekner, 1966).  

Selain dari perubahan-perubahan seperti di atas sebagai dasar 

evaluasi bisa juga memperhatikan hal-hal lain,  misalnya hasil 

kepemimpinan yang dicapai oleh mereka yang bertanggung jawab 

atas perbaikan belajar mengajar, pengukuran terhadap tujuan-tujuan 

program yang telah dicapai. Untuk memperoleh data evaluasi yang 

lengkap perlu digali berbagai informasi. Informasi ini bisa datang dari 

staf sekolah dan dokumen-dokumen yang ada disekolah.Banyak 

metode yang dapat digunakan untuk mengali data ini, anatara lain 

dengan wawancara, observasi, angket, dokumen bidang studi. 

Kelengkapan yang akan dijadikan dasar pengambilan kesimpulan 

sangat penting. Makin lengkap data yang kita peroleh makin 

mendekati ketepatan dalam mengambil kesimpulan.  
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Selain mempertimbangkan metode-metode yang akan di-

gunakan untuk memperoleh data yang lengkap, perlu kiranya juga 

mempertimbangkan pendekatan-pendekatan apa yang akan ditempuh 

dalam mengevaluasi pendidikan. Pada dasarnya ada dua pendekatan 

yang dapat digunakan oleh supervisi dalam mengevaluasi supervisi 

pendidikan, yaitu pendekatam berdasarkan kriteria dan pendekatan 

yang berdasarkan norma.  

Evaluasi pembelajaran di SD adalah penaksiran terhadap 

pertumbuhan dan kemajuan siswa SD kearah tujuan atau nilai-nilai 

yang telah ditetapkan dalam kurikulum setelah seorang siswa 

mengikuti suatu program pembelajaran. 

 

f. Hakikat Penilaian (Asesment)  

Pengertian Asesment Menurut Para Ahli 

 Angelo T.A.(1991): Classroom Assessment is a simple 

method faculty can use to collect feedback, early and often, 

on how well their students are learning what they are being 

taught. (Artinya: asesmen Kelas adalah suatu metode yang 

sederhana dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan 

balik, baik di awal maupun setelah pembelajaran tentang 

seberapa baik siswa mempelajari apa yang telah diajarkan 

kepada mereka.)  

 Kizlik, Bob (2009): Assessment is a process by which 

information is obtained relative to some known objective or 

goal. Assessment is a broad term that includes  

 testing. A test is a special form of assessment. Tests are 

assessments made under contrived circumstances especially 

so that they may be administered. In other words, all tests are 

assessments, but not all assessments are tests. (Artinya : 



32      Evaluasi Pembelajaran 

 

asesmen adalah suatu proses dimana informasi diperoleh 

berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Asesmen adalah 

istilah yang luas yang mencakup tes (pengujian). Tes adalah 

bentuk khusus dari asesmen. Tes adalah salah satu bentuk 

asesmen. Dengan kata lain, semua tes merupakan asesmen, 

namun tidak semua asesmen berupa tes)  

 Overton, Terry (2008): Assesment is a process of gathering 

information to monitor progress and make educational 

decisions if necessary. As noted in my definition of test, an 

assesment may include a test, but also include methods such 

as observations, interview, behavior monitoring, etc. 

(Artinya: sesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi 

untuk memonitor kemajuan dan bila diperlukan pengambilan 

keputusan dalam bidang pendidikan. Sebagaimana 

disebutkan dalam definisi saya tentang tes, suatu asesmen bisa 

saja terdiri dari tes, atau bisa juga terdiri dari berbagai metode 

seperti observasi, wawancara, monitoring tingkah laku, dan 

sebagainya).  

 Palomba and Banta(1999), Assessment is the systematic 

collection, review, and use of information about educational 

programs undertaken for the purpose of improving student 

learning and development (Artinya: asesmen adalah 

pengumpulan, reviu, dan penggunaan informasi secara 

sistematik tentang program pendidikan dengan tujuan 

meningkatkan belajar dan perkembangan siswa).  

 Arends, (1997). Penilaian biasanya mengacu pada 

pengumpulan informasi dan síntesis oleh guru mengenai 

peserta didiknya dan kelasnya.  
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 Changelosi, (1990). Penilaian adalah suatu keputusan tentang 

nilai. Penilaian dipengaruhi oleh hasil pengukuran. 

 Mardapi, Djemari (2003), penilaian adalah kegiatan 

menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran.  

 Zainul, Asmawi dan Noehi Nasution (2001), mengartikan 

penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan 

dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui 

pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun 

nontes.  

Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

Assesment berarti menilai sesuatu. Menilai itu sendiri berarti 

mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mengacu pada 

ukuran tertentu , seperti menilai baik atau buruk, sehat atau tidak 

pandai atau bodoh, tinggi rendah . Penilain juga dapat diartikan 

sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran. Inti penilaian 

adalah proses mmemberikan nilai kepada objek tertentu 

berdasarkan kriteria tertentu.  

Dari penegertian tersebut, maka antara penilaian dan 

evaluasi belajar hampir sama, bedanya dalam evaluasi berakhir 

dengan pengambilan keputusan sedangkan penilaian hanya sebatas 

memberikan nilai saja. Penilaian merupakan suatu tindakan atau 

proses menentukan nilai sesuatu obyek. Penilaian adalah suatu 

keputusan tentang nilai. Penilaian dapat dilakukan berdasarkan 

hasil pengukuran atau dapat pula dipengaruhi oleh hasil 

pengukuran. 
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g. Hakikat Pengukuran (Measurement)  

Pengertian Pengukuran (Measurement) Menurut Para Ahli  

 Alwasilah et al.(1996), measurement (pengukuran) 

merupakan proses yang mendeskripsikan performa siswa 

dengan menggunakan suatu skala kuantitatif (sistem 

angka) sedemikian rupa sehingga sifat kualitatif dari 

performa siswa tersebut dinyatakan dengan angka-angka  

 Arikunto dan Jabar (2004) menyatakan pengertian 

pengukuran (measurement) sebagai kegiatan 

membandingkan suatu hal dengan satuan ukuran tertentu 

sehingga sifatnya menjadi kuantitatif.  

 Cangelosi, James S. (1995), pengukuran adalah proses 

pengumpulan data secara empiris yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan 

yang telah ditentukan.  

 Sridadi (2007) pengukuran adalah suatu prose yang 

dilakukan secara sistematis untuk memperoleh besaran 

kuantitatif dari suatu obyek tertentu dengan menggunakan 

alat ukur yang baku.  

 Changelosi (1990), pengukuran adalah proses 

pengumpulan data melalui pengamatan empiris. 

Pengukuran dimaksud dapat dilakukan baik dengan 

menggunakan tes maupun non tes.  

 Wieraman dan Jurs, (1992) pengukuran adalah penilain 

numerik terhadap fakta-fakta dari obyek yang hendak 

diukur menurut kriteria atau satuan-satuan tertentu  

Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

measurement merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 
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dalam artian memberi angka terhadap sesuatu yang disebut obyek 

pengukuran atau obyek ukur. Mengukur pada hakekatnya adalah 

pemasangan atau korespondensi 1-1 antara angka yang diberikan dengan 

fakta dan diberi angka atau diukur.  

Secara konseptual angka-angka hasil–hasil pengukuran pada 

dasarnya adalah kontinum yang bergerak dari suatu kutub lain yang 

berlawanan, misalnya dari rendah ketinggi yang diberi angka dari 0–100, 

dari otoriter ke demokratik, dari negatif ke positif yang juga diberi angka 

dari 0–100, dari dependen ke idependen yang juga diberi angka 0–100. 

rentangan angka yang diberikan tidak selalu harus dari 0 sampai 100, tetapi 

dapat pula menggunakan rentangan lain misalnya dari 10 sampai 50, dari 

20 sampai 100, atau dari 30 sampai 150 dan sebagainya. Yang penting 

ukuran dari fakta-fakta yang hendak diukur dari suatu obyek ukur harus 

merupakan rentangan kontinum yang bergerak dari suatu kutub ke kutub 

yang lain yang berlawanan. Kalau evaluasi dan penilain dapat bersifat 

kualitatif, maka pengukuran selalu bersifat kuantitatif. Alat yang 

dipergunakan dalam penguuran dapat berupa yang baku secara 

Internasional seperti meteran, timbangan, stop watch, termometer dan 

sebagainya, serta dapat pula berupa alat yang dibuat dan dikembangkan 

sendiri dengan mengikuti proses pengembangan atau pembakuan 

instrumen.  

Pengukuran dapat diartikan sebagai proses memasangkan fakta-

fakta suatu obyek dengan satuan-satuan ukuran tertentu sedangkan 

penilaian adalah suatu proses membandingkan suatu obyek atau gejala 

dengan mempergunakan patokan-patokan tertentu seperti baik-tidak baik, 

memadai-tidak memadai, memenuhi syarat-tidak memenuhi syarat, dan 

sebagainya.  
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Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

measurement merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 

dalam artian memberi angka terhadap sesuatu yang disebut obyek 

pengukuran atau obyek ukur. Mengukur pada hakekatnya adalah 

pemasangan atau korespondensi 1-1 antara angka yang diberikan dengan 

fakta dan diberi angka atau diukur.  

Secara konseptual angka-angka hasil–hasil pengukuran pada 

dasarnya adalah kontinum yang bergerak dari suatu kutub lain yang 

berlawanan, misalnya dari rendah ketinggi yang diberi angka dari 0–100, 

dari otoriter ke demokratik, dari negatif ke positif yang juga diberi angka 

dari 0–100, dari dependen ke idependen yang juga diberi angka 0–100. 

rentangan angka yang diberikan tidak selalu harus dari 0 sampai 100, tetapi 

dapat pula menggunakan rentangan lain misalnya dari 10 sampai 50, dari 

20 sampai 100, atau dari 30 sampai 150 dan sebagainya. Yang penting 

ukuran dari fakta-fakta yang hendak diukur dari suatu obyek ukur harus 

merupakan rentangan kontinum yang bergerak dari suatu kutub ke kutub 

yang lain yang berlawanan. Kalau evaluasi dan penilain dapat bersifat 

kualitatif, maka pengukuran selalu bersifat kuantitatif. Alat yang 

dipergunakan dalam penguuran dapat berupa yang baku secara 

Internasional seperti meteran, timbangan, stop watch, termometer dan 

sebagainya, serta dapat pula berupa alat yang dibuat dan dikembangkan 

sendiri dengan mengikuti proses pengembangan atau pembakuan 

instrumen.  

Pengukuran dapat diartikan sebagai proses memasangkan fakta-

fakta suatu obyek dengan satuan-satuan ukuran tertentu sedangkan 

penilaian adalah suatu proses membandingkan suatu obyek atau gejala 

dengan mempergunakan patokan-patokan tertentu seperti baik-tidak baik, 
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memadai-tidak memadai, memenuhi syarat-tidak memenuhi syarat, dan 

sebagainya.  

Berdasarkan beberapa pengertian evaluasi, penilaian dan 

pengukuran yang telah dikemukakan, maka jelaslah sudah bahwa evaluasi, 

penilaian, dan pengukuran merupakan tiga konsep yang berbeda. Namun 

demikian dalam praktek terutama dalam dunia pendidikan ketiga konsep 

tersebut sering dipraktekkan dalam suatu rangkaian kegiatan. Sebagai 

contoh pelaksanaan evaluasi di sekolah maka didalamnya terintegrasi 

kegiatan pengukuran dan penilaian. Secara rinci penjelasan mengenai 

perbedaan pengukuran, penilaian dan evaluasi dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Peserta Skor Nilai Keputusan 

Alif 85 B + Lulusan amat baik 

Rafa 87 A - Lulusan paling baik 

Dani 75 B Lulusan baik 

Aziza 90 A Lulusan sangat baik 

Sa’da 80 B Lulusan baik 

Ailin 86 B + Lulusan amat baik 

Abdul 75 B Lulusan baik 

Desima 80 B Lulusan baik 

Keogi 88 A - Lulusan paling baik 

Salman 93 A Lulusan sangat baik 

 

Keterangan :  

1. Skor merupakan hasil kegiatan pengukuran.  

2. Ketegori A, A-, B+, B adalah hasil kegiatan penilaian, dan  

3. Klasifikasi lulus, lulus baik, lulus amat baik, lulus sangat baik 

adalah merupakan hasil evaluasi. 

h. Hakikat Tes  

Pengertian Tes Menurut Para Ahli  

 Wayan Nurkencana (1993), tes adalah suatu cara untuk 

mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas yang harus 
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dikerjakan anak atau sekelompok anak sehingga 

menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi 

anak tersebut yang kemudian dapat dibandingkan dengan 

nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau standar yang telah 

ditetapkan  

 Overton, Terry (2008): test is a method to determine a 

student’s ability to complete certain tasks or demontstrate 

mastery of a skill or knowledge of content. Some types would 

be multiple choice tests or a weekly spelling test. While it 

commonly used interchangeably with assesment, or even 

evaluation, it can be distinguished by the fact that a test is one 

form of an assesment. (Tes adalah suatu metode untuk 

menentukan kemampuan siswa menyelesaikan sejumlah 

tugas tertentu atau mendemonstrasikan penguasaan suatu 

keterampilan atau pengetahuan pada suatu materi pelajaran. 

Beberapa tipe tes misalnya tes pilihan ganda atau tes mengeja 

mingguan. Seringkali penggunaannya tertukar dengan 

asesmen, atau bahkan evaluasi (penilaian), yang mana 

sebenarnya tes dapat dengan mudah dibedakan berdasarkan 

kenyataan bahwa tes adalah salah satu bentuk asesmen.  

 

Dari pengertian dari para ahli tersebut dalam dunia pendidikan 

dapat disimpulkan bahwa pengertian tes adalah cara yang digunakan 

atau prosedur yang ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian 

di bidang pendidikan, yang memberikan tugas dan serangkaian tugas 

yang diberikan oleh guru sehingga dapat dihasilkan nilai yang 

melambangkan tingkat laku atau prestasi peserta didik. Tes sebagai 

salah satu teknik pengukuran dapat didefinisikan A test will be defined 
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as a systematic procedure for measuring a sample of an individual’s 

behaviour (Brown,1970:2). Definisi tersebut mengandung dua hal 

pokok yang perlu di perhatikan dalam memahami makna tes, yaitu.  

Pertama adalah kata systematic procedure yang artinya bahwa 

suatu tes harus disusun, dilaksanakan (di administrasikan) dan diolah 

berdasarkan aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan. Sistematis di 

sini meliputi tiga langkah, yaitu (a) sistematis dalam isi, artinya butir-

butir soal (item) suatu tes hendaknya disusun dan dipilih berdasarkan 

kawasan dan ruang lingkup tingkah laku yang akan dan harus diukur 

atau dites, sehingga tes tersebut benar-benar tingkat validitasnya dapat 

dipertanggungjawabkan, (b) sistematis dalam pelaksanaan 

(administrasi) artinya tes itu hendaknya dilaksanakan dengan mengikuti 

prosedur dan kondisi yang telah ditentukan; dan (c) sistematis di dalam 

pengolahannya, artinya data yang dihasilkan dari suatu tes diolah dan 

ditafsirkan berdasarkan aturan-aturan dan tolak ukur (norma) tertentu.  

Kedua adalah measuring of an individual’s is behaviour yang 

artinya bahwa tes itu hanya mengukur suatu sampel dari suatu tingkah 

laku individu yang dites. Tes tidak dapat mengukur seluruh (populasi) 

tingkah laku, melainkan terbatas pada isi (butir soal) tes yang 

bersangkutan.  

Suatu tes akan berisiskan pertanyaan-pertanyaan dan atau soal-

soal yang harus dijawab dan atau dipecahkan oleh individu yang dites 

(testee), maka disebut tes hasil belajar (achievement test). Hal ini 

sependapat dengan Thordike & Hagen,( !975:5) yang menyatakan 

bahwa The type of ability test that describes what a person has learned 

to do is called an achievement test . Berdasarkan pendapat itu, tes hasil 

belajar biasanya terdiri dari sejumlah butir soal yang memiliki tingkat 

kesukaran tertentu (ada yang mudah, sedang, dan sukar). Tes tersebut 
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harus dapat dikerjakan oleh siswa dalam waktu yang sudah ditentukan. 

Oleh karena itu, tes hasil belajar merupakan power test. Maksudnya 

adalah mengukur kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan atau 

permasalahan. 

Dari pengertian dari para ahli tersebut dalam dunia pendidikan 

dapat disimpulkan bahwa pengertian tes adalah cara yang digunakan 

atau prosedur yang ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian 

di bidang pendidikan, yang memberikan tugas dan serangkaian tugas 

yang diberikan oleh guru sehingga dapat dihasilkan nilai yang 

melambangkan tingkat laku atau prestasi peserta didik. Tes sebagai 

salah satu teknik pengukuran dapat didefinisikan A test will be defined 

as a systematic procedure for measuring a sample of an individual’s 

behaviour (Brown,1970:2). Definisi tersebut mengandung dua hal 

pokok yang perlu di perhatikan dalam memahami makna tes, yaitu.  

Pertama adalah kata systematic procedure yang artinya bahwa 

suatu tes harus disusun, dilaksanakan (di administrasikan) dan diolah 

berdasarkan aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan. Sistematis di 

sini meliputi tiga langkah, yaitu (a) sistematis dalam isi, artinya butir-

butir soal (item) suatu tes hendaknya disusun dan dipilih berdasarkan 

kawasan dan ruang lingkup tingkah laku yang akan dan harus diukur 

atau dites, sehingga tes tersebut benar-benar tingkat validitasnya dapat 

dipertanggungjawabkan, (b) sistematis dalam pelaksanaan 

(administrasi) artinya tes itu hendaknya dilaksanakan dengan mengikuti 

prosedur dan kondisi yang telah ditentukan; dan (c) sistematis di dalam 

pengolahannya, artinya data yang dihasilkan dari suatu tes diolah dan 

ditafsirkan berdasarkan aturan-aturan dan tolak ukur (norma) tertentu.  

Kedua adalah measuring of an individual’s is behaviour yang 

artinya bahwa tes itu hanya mengukur suatu sampel dari suatu tingkah 
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laku individu yang dites. Tes tidak dapat mengukur seluruh (populasi) 

tingkah laku, melainkan terbatas pada isi (butir soal) tes yang 

bersangkutan.  

Suatu tes akan berisiskan pertanyaan-pertanyaan dan atau soal-

soal yang harus dijawab dan atau dipecahkan oleh individu yang dites 

(testee), maka disebut tes hasil belajar (achievement test). Hal ini 

sependapat dengan Thordike & Hagen,( !975:5) yang menyatakan 

bahwa The type of ability test that describes what a person has learned 

to do is called an achievement test . Berdasarkan pendapat itu, tes hasil 

belajar biasanya terdiri dari sejumlah butir soal yang memiliki tingkat 

kesukaran tertentu (ada yang mudah, sedang, dan sukar). Tes tersebut 

harus dapat dikerjakan oleh siswa dalam waktu yang sudah ditentukan. 

Oleh karena itu, tes hasil belajar merupakan power test. Maksudnya 

adalah mengukur kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan atau 

permasalahan. 
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Rangkuman  

 Evaluasi berasal dari akar kata bahasa Inggris value yang berarti 

nilai, jadi istilah evaluasi sinonim dengan penilaian.  

 Evaluasi merupakan proses sistematis dari mengumpulkan, 

menganalisis, hingga interpretasi (menafsirkan) data atau 

informasi yang diperoleh.  

 Data atau informasi diperoleh melalui pengukuran 

(measurement) hasil belajar melalui tes atau nontes.  

 Asesmen merupakan metode dan proses yang digunakan untuk 

mengumpulkan umpan balik tentang seberapa baik siswa belajar.  

 Dapat dilakukan di awal, di akhir (sesudah), maupun saat 

pembelajaran sedang berlangsung.  

 Asesmen dapat berupa tes atau nontes.  

 Asesmen berupa nontes misalnya penggunaan metode observasi, 

wawancara, monitoring tingkah laku, dsb.  

 Hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.  

 Bertujuan meningkatkan belajar (pembelajaran) dan 

perkembangan siswa.  

 Kegiatan pengukuran dilakukan dengan membandingkan hasil 

belajar dengan suatu ukuran tertentu.  

 Dilakukan dengan proses sistematis.  

 Hasil pengukuran berupa besaran kuantitatif (sistem angka).  

 Pengukuran menggunakan alat ukur yang baku.  

 Tes adalah cara atau metode untuk menentukan kemampuan 

siswa menyelesaikan tugas tertentu atau mendemonstrasikan 

penguasaan suatu keterampilan atau pengetahuan.  

 Tes adalah salah satu bentuk asesmen 
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Soal-Soal Latihan  

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan tepat!  

1. Jelaskan konsep evaluasi !  

2. Jelaskan pengertian penilaian!.  

3. Jelaskan pengertian pengukuran !  

4. Sebutkan perbedaan antara evaluasi pengukuran, dan penilaian !  

5. Apa yang dimaksud dengan tes hasil belajar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44      Evaluasi Pembelajaran 

 

Daftar Pustaka  

Alwasilah, et al. 1996. Glossary of educational Assessment Term. Jakarta: 

Ministry of Education and Culture.  

Anas, S. 2001, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta:PT. Grafindo 

persada,.  

Angelo, T.A. 1991. Ten easy pieces: Assessing higher learning in four 

dimensions. In Classroom research: Early lessons from success. 

New directions in teaching and learning (#46), Summer, 17-31.  

Arikunto, S & Jabar. 2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara  

Calongesi, James S. 1995. Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Siswa. 

Bandung: ITB  

Frey, Barbara A., and Susan W. Alman. 2003. Formative Evaluation 

Through Online Focus Groups, in Developing Faculty to use 

Technology, David G. Brown (ed.), Anker Publishing 

Company: Bolton, MA.  

Kizlik, Bob. 2009. Measurement, Assessment, and Evaluation in 

Education. Online : http://www.adprima.com/measure-

ment.htm diakses tanggal 20-01-2013.  

Mardapi, Dj. 2003. Desain Penilaian dan Pembelajaran Mahasiswa. 

Makalah Disajikan dalam Lokakarya Sistem Penjaminan Mutu 

Proses Pembelajaran tanggal 19 Juni 2003 di Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta.  

Overton, T. 2008. Assessing Learners with Special Needs: An Applied 

Approach (7th Edition). University of Texas - Brownsville  



    Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani   45     

Palomba, C.A. And Banta., Trudy, W. 1999. Assessment Essentials: 

Planning, Implementing, Improving. San Francisco: Jossey-

Bass  

Sridadi. 2007. Diktat Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran Penjas. 

Yogyakarta: FIK UNY.  

Wayan, N. 1993. Evaluasi Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional. 

Zainul, A dan Noehi, N. 2001. Penilaian Hasil Belajar. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46      Evaluasi Pembelajaran 

 

BAB 2 

TUJUAN, PRINSIP, CIRI, DAN JENIS 

EVALUASI PEMBELAJARAN 
 
1. Deskripsi Singkat  

Pada bab II akan dibahas tentang tujuan prinsip, ciri, dan jenis 

evaluasi pembelajaran. Bagian ini merupakan dasar bagi bab-bab 

selanjutnya seperti sasaran, fungsi dan klasifikasi evaluasi. Oleh karena itu 

diharapkan Anda dapat memahami materi ini secara baik.  

2. Relevansi  

Pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh mahasiswa 

ketika masih berada pada jenjang SMA dan semester awal, akan lebih 

diasah, karena mahasiswa akan memahami dengan jelas konsep evaluasi, 

pengukuran dan penilaian. Selain itu, materi pada bab-bab selanjutnya di 

mata kuliah evaluasi pembelaran ini merupakan penunjang ketika 

mahasiswa akan mengolah data dalam penyusunan skripsi. 

3. Kompetensi Dasar:  

Mampu menjelaskan tujuan, prinsip dasar evaluasi, ciri dan jenis 

evaluasi, serta tevaluasi. Kompetensi dasar ini terdiri dari tiga indikator 

antara lain:  

1. Menjelaskan tujuan evaluasi  

2. Mendeskripsikan prinsip dasar evaluasi  

3. Menjelaskan ciri-ciri evaluasi  

4. Menjelaskan Jenis-jenis evaluasi  

 

4. Materi Kuliah  

a. Tujuan Evaluasi  
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Tujuan umum evaluasi pendidikan adalah 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, mengetahui 

tingkat efektivitas dari metode-metode pembelajaran yang waktu 

tertentu.  

Tujuan khusus evaluasi pendidikan adalah untuk 

merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program 

pendidikan, untuk mencari dan menemukan faktor penyebab 

keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti 

program pendidikan sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan 

keluar atau cara-cara perbaikannya (Sudijono, 2006:17).  

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui 

proses yang terjadi dalam pembelajaran. Proses pembelajaran 

memiliki 3 hal penting yaitu, input, transformasi dan output. Input 

adalah peserta didik yang telah dinilai kemampuannya dan siap 

menjalani proses pembelajaran. Dengan penilaian ini, ingin 

diketahui apakah kelak peserta didik akan mampu mengikuti 

pelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan 

kepadanya. Transformasi adalah segala unsur yang terkait dengan 

proses pembelajaran yaitu; guru, media dan bahan belajar, metode 

pengajaran, sarana penunjang dan sistem administrasi. Sedangkan 

output adalah capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran  

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui 

proses yang terjadi dalam pembelajaran. Proses pembelajaran 

memiliki 3 hal penting yaitu, input, transformasi dan output. Input 

adalah peserta didik yang telah dinilai kemampuannya dan siap 
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menjalani proses pembelajaran. Dengan penilaian ini, ingin 

diketahui apakah kelak peserta didik akan mampu mengikuti 

pelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan 

kepadanya. Transformasi adalah segala unsur yang terkait dengan 

proses pembelajaran yaitu; guru, media dan bahan belajar, metode 

pengajaran, sarana penunjang dan sistem administrasi. Sedangkan 

output adalah capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran  

Tujuan Evaluasi Pembelajaran  

Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui 

kefektifan dan efesiensi system pembelajaran baik yang 

menyangkut dengan tujuan, materi, metode, media, sumber bela-

jar, lingkungan maupun system belajar itu sendiri  

Tujuan evaluasi pembelajaran adalah menghimpun 

informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, 

perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan 

pengajaran guru. Evaluasi pembelajaran mencakup kegiatan 

pengukuran dan penilaian. 

 

b. Prinsip Dasar Evaluasi  

Untuk memperoleh hasil evaluasi yang baik maka kegiatan 

evaluasi harus bertitik tolak dari prinsip-prinsip antara lain  

a. Kontinyu.  

Evaluasi tidak boleh dilaukan secara incidental karena 

pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. 

Olehnya itu evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu. Hasil 

evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa 

dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, 

sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti 
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tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan belajar 

pserta didik tidak dapat dari dimensi produk saja tetapi dimensi 

proses bahkan dimensi input.  

b. Kooperatif.  

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam kegiatan evaluasi guru 

hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua 

peserta didik, sesama guru, kepala sekolah termasuk peserta 

didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa 

puas dengan hasil evaluasi, dan pihak-pihak tersebut merasa 

dihargai.  

c. Komprehensif  

Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus 

mengambil seluruh objek, sebagai bahan evaluasi. Misalnya 

jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek 

kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang 

menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotor anak.  

d. Adil dan Obyektif.  

Dalam melaksanakan evaluasi guru harus berlaku adil tanpa 

pilih kasih. Kata adil dan obyektif memang mudah diucapkan, 

tetapi sulit dilaksanakan. Meskipun kewajiban manusia harus 

berihktiar. Semua peserta didik harus dilakukan sama tanpa 

pandang bulu. Guru hendaknya bertindak secara obyektif, apa 

adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Olehnya itu 

sikap like and dislike, perasaan, keinginan dan prasangka yang 

bersifat negative harus dijauhkan. Evaluasi harus didasarkan 

atas manipulasi atau rekayasa. Untuk mencapai keobyektifan 

dalam evaluasi perlu adanya data dan atau fakta. Dari data dan 

fakta inilah dapat diolah dan kemudian diambil suatu 
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kesimpulan. Makin lengkap data dan fakta yang dapat 

dikumpulkan maka makin obyektiflah evaluasi yang dilakukan.  

e. Praktis  

Praktis mengandung arti mudah dipahami dan digunakan, baik 

oleh guru sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang 

lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu harus 

diperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal. 

 

c. Ciri-Ciri Evaluasi Belajar  

Satu program evaluasi yang baik dapat diketahui dari ciri-

cirinya yang tertentu. Beberapa yang dapat dianggap sebagai ciri 

pokok untuk menilai sajauh mana program evaluasi di suatu sekolah 

dikatakan baik, antara lain:  

1. Desain atau rancangan program evaluasi itu komprehensif  

Tujuan-tujuan umum yang akan dinilai hendaknya mencakup 

tidak hanya konsep, keterampilan, dan pengetahuan, tetapi 

juga apresiasi, sikap, minat, pemikiran kritis, dan penyesuaian 

diri yang bersifat personal dan sosial.  

Suatu desain evaluasi dikatakan komprehensif jika ia 

mencakup nilai-nilai dan tujuan-tujuan pokok yang akan 

dicapai oleh sekolah itu bagi setiap individu murid. Guru-guru 

harus melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing 

pertumbuhan dan perkembangan anak tidak hanya dalam hal 

pengetahuan-pengetahuan akademis, tetapi juga dalam hal-

hal yang menyangkut pertumbuhan kepribadian siswa seperti 

minat, sikap, apresiasi, dan penyesuaiannya secara emosional 

dan sosial. Dengan kata lain, guru sebagai pendidik hendak 

nya memfokuskan tugasnya terhadap anak didik sebagai 
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keseluruhan pribadi: intelektual, mental, emosional, dan 

social. Tentu saja, untuk menilai aspek-aspek yang bersift 

komprehensif dan suatu individu tidaklah mudah. Untuk itu 

diperlukan bermacam-macam alat evaluasi yang sesuai bagi 

setiap aspek yang akan dinilai disertai kemampuan dan 

kecakapan guru dalam melaksanakan alat evaluasi itu.  

2. Perubahan-perubahan tingkah laku individu harus men-

dasari penilaian perumbuhan dan perkembangannya.  

 Tingkah laku total dan suatu individu-intelektual, fisik, 

emosional, dan sosial harus menjadi perhatian guru dan 

supervisor di dalam setiap situasi belajar. Jika siswa 

belajar berhitung, atau IPA, atau sejarah, atau pelajaran 

apa saja, dia pada saat itu juga belajar mengubah sikap, 

mengembangkan minat, dan membuat penyesuaian secara 

emosional maupun sosial. Jika ia merasa kecewa karena 

tugas-tugas yang terlalu sukar, atau jika ia bosan terhadap 

tugas-tugas yang terlalu mudah, maka sikapnya serta 

penyesuaian emosional dan sosial nya akan tampak 

menolak atau membenci, dan selanjutnya mempengaruhi 

si A setelah belajar.  

 Oleh karena itu, guru harus tetap menyadari bermacam-

macam aspek dan tingkah laku murid meskipun tujuan 

pokok dan pengalaman belajar itu mungkin untuk 

menguasai dalil-dalil yang diperlukan dalam pemecahan 

soal kimia, misalnya. Tiap-tiap situasi belajar mencakup 

multiple learning yang menyangkut tidak hanya konsep-

konsep intelektual dan skills, tetapi juga penyesuaian fisik, 

emosional, dan sosial. Oleh sebab itu, tingkah laku total 
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dan seorang siswa dalam tingkat tertentu dipengaruhi oleh 

pengalaman belajarnya.  

 Jika suatu kurikulum direncanakan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang luas, ini berarti pula bahwa tingkah 

laku siswa harus dievaluasi menurut tujuan dan nilai-nilai 

yang luas pula seperti yang dimaksud dalam kurikulum 

tersebut. 

3. Hasil-hasil evaluasi harus disusun dan dikelompokkan 

sedemikian rupa sehingga memudahkan interpretasi yang 

berarti.Hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh 

dan program evaluasi harus disimpulkan ke dalam pola 

penskoran yang jelas, secara statistik, grafik, ataupun 

secara verbal, sehingga dan data evaluasi itu gambaran 

atau lukisan individu dapat dilihat dan dipahami dengan 

mudah, dan dapat dibandingkan dengan keadaan se-

belumnya. Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana atau 

ke mana arah perkembangan individu tersebut. Di dalam 

interpretasi ini hendaknya dilihat pula bagaimana 

hubungan antara skor-skor yang diperoleh siswa dalam 

tes-tes, dengan catatan-catatan kualitatif yang dibuat guru 

(anecdotal records) tentang anak tersebut, sehingga 

dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan total 

siswa tersebut dapat di imbing sebaik-baiknya.  

Hal tersebut bermaksud bahwa data tentang kesehatan 

fisik, penyesuaian emosional dan sosial, minat-minatnya, 

sikapnya, dan hasil-hasil achievement test dan berbagai 
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mata pelajaran tidak dipisahkan satu sama lain, tetapi ha-

rus dikorelasikan dan diintegrasikan ke dalam deksripsi 

yang merupakan kesatuan atau kebulatan dan individu  

4. Program evaluasi haruslah berkesinambungan dan saling 

berkaiitan (interrelated) dengan kurikulum. 

Di sekolah-sekolah modern, evaluasi dipandang sebagai 

suatu proses yang berkesinambungan, dilakukan terus-me-

nerus. Observasi, penilaian, dan tes-tes yang di1akukan 

dari hari kehari hendaknya direncanakan secara teratur 

sehingga guru dapat benar-benar mengevaluasi dan mem-

bimbing pertumbuhan siswa seacara positif. Konsep ini 

berbeda dengan konsep tradisional yang memandang atau 

menganggap tes itu sebagai hasil akhir, dan bukan sebagai 

suatu alat unk membimbing pertumbuhan.  

 Suatu program evaluasi haruslah erat berkaitan 

(interrelated) dengan kurikulum sekolah karena Ia 

merupakan bagian yang integral dengan pembimbingan 

pengalaman-pengalaman belajar siswa. Tes, kuesioner, 

dan alat-alat evaluasi yang lain bersama-sama merupakan 

dasar untuk menilai pertumbuhan ke arah tujuan-tujuan 

kurikulum. Dengan kata lain, tercapai-tidaknya tujuan-

tujuan trikulum itu tercermin di dalam hasil-hasil penilaian 

terhadap pencapaian belajar perubahan-perubahan tingkah 

laku pada muri-murid. Dengan demikian, program 

evaluasi menjadi berarti tidak hanya untuk membimbing 

pertumbuhan siswa, tetapi juga bagi pembinaan dan 

perkembangan kunikulum serta metode-metode mengajar 

yang sesuai. 



54      Evaluasi Pembelajaran 

 

  

d. Jenis-Jenis Evaluasi  

Sehubungan dengan tujuan sebagaimana dituangkan di dalam 

sub bab yang terdahulu, membedakan evaluasi prestasi belajar siswa 

di sekolah menjadi 4 (empat) jenis yaitu:  

Evaluasi Formatif  

Adalah evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki proses 

belajar mengajar. Jenis evaluasi wajib dilaksanakan oleh guru bidang 

studi setelah selesai mengajarkan satu unit pengajaran tertentu.  

Evaluasi Sumatif  

Adalah evaluasi yang ditujukan untuk keperluan penentuan 

angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Jenis evaluasi ini 

dilaksanakan setelah guru menyelesaikan pengajaran yang 

diprogramkan untuk satu semester. Dan kawasan bahasanya sama 

dengan kawasan bahan yang terkandung di dalam satuan program 

semester.  

Evaluasi Penempatan  

Adalah evaluasi yang ditujukan untuk menempatkan siswa 

dalam situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan 

kemampuannya.  

Evaluasi Diagnostik  

Adalah evaluasi yang ditujukan guna membantu memecahkan 

kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tertentu. Jenis evaluasi 

formatif dan sumatif terutama menjadi tanggungjawab guru (guru 

bidang studi), evaluasi penempatan dan diagmostik lebih merupakan 

tanggungjawab petugas bimbingan penyuluhan. 

Evaluasi Formatif dan Evaluasi Sumatif  
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Sebelumnya telah disinggung bahwa evaluasi yang menjadi 

tanggungjawab guru bidang studi adalah evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif, maka untuk memberikan gambaran yang jelas dan 

tegas, berikut akan diuraikan batasan pengertian dan teknik 

pelaksanaannya.  

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru 

selama dalam perkembangan atau dalam kurun waktu proses 

pelaksanaan suatu Program Pengajaran Semester. Dengan maksud 

agar segera dapat mengetahui kemungkinan adanya penyimpang-

penyimpangan, ketidak sesuaian pelaksanaan dengan rencana yang 

telah disusun sebelumnya. Karena dilaksanakan setelah selesai 

mengajarkan satu unit pengajaran (mungkin sesuatu topik atau pokok 

bahasan), maka ternyata apabila ada ketidaksesuaian dengan tujuan 

segera dapat dibetulkan. Oleh karena itu, fungsi dari pada evaluasi ini 

terutama ditujukan untuk memperbaiki proses bolajar mengajar. Dan 

karena scope bahannya hanya satu unit pengajaran, dan dalam satu 

semester terdiri dari beberapa unit, maka pelaksanaan evaluasi ini 

frekuensinya akan lebih banyak dibanding evaluasi sumatif. 

Umumnya frekuensi tes formatif ini berkisar antara 2–4 kali dalam 

satu semester.  

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru 

selama dalam perkembangan atau dalam kurun waktu proses 

pelaksanaan suatu Program Pengajaran Semester. Dengan maksud 

agar segera dapat mengetahui kemungkinan adanya penyimpang-

penyimpangan, ketidak sesuaian pelaksanaan dengan rencana yang 

telah disusun sebelumnya. Karena dilaksanakan setelah selesai 

mengajarkan satu unit pengajaran (mungkin sesuatu topik atau pokok 

bahasan), maka ternyata apabila ada ketidaksesuaian dengan tujuan 
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segera dapat dibetulkan. Oleh karena itu, fungsi dari pada evaluasi ini 

terutama ditujukan untuk memperbaiki proses bolajar mengajar. Dan 

karena scope bahannya hanya satu unit pengajaran, dan dalam satu 

semester terdiri dari beberapa unit, maka pelaksanaan evaluasi ini 

frekuensinya akan lebih banyak dibanding evaluasi sumatif. 

Umumnya frekuensi tes formatif ini berkisar antara 2–4 kali dalam 

satu semester.  

Sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi sumatif adalah 

evaluasi yang dilaksanakan oleh guru pada akhir semester. Jadi guru 

baru dapat melakukan evaluasi sumatif apabila guru yang 

bersangkutan selesai mengajarkan seluruh pokok bahasan atau unit 

pengajaran yang merupakan forsi dari semester yang bersangkutan. 

Oleh karena itu evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan yang dicapai siswa selama satu semester. Jadi fungsinya 

untuk mengetahui kemajuan anak didik.  

Akhirnya, untuk menambah kejelasan didalam pelaksanaan-

nya, berikut paparan rumusan perbedaan dari kedua jenis evaluasi 

tersebut. 

Evaluasi Formatif Evaluasi Sumatif 

Tujuannya untuk memperbaiki PBM.  

1. Dilaksanakan setelah selesai 

mengajarkan suatu unit 

pengajaran tertentu.  

2. Frekuensi 2 – 4 kali dalam satu 

semester.  

3. Lingkup atau scope bahannya 

sempit.  

4. Obyeknya hanya terdapat suatu 

aspek perilaku.  

5. Bobot atau kadar  

Tujuannya untuk mengetahui hasil atau 

tingkat kemajuan belajar siswa.  

1. Dilaksanakan setelah mengajarkan 

seluruh unit pengajaran, yang menjadi 

forsi sesuatu semester.  

2. Frekuensinya 1 x dalam satu semester.  

3. Lingkup atau scope bahannya luas.  

4. Obyeknya meliputi berbagai aspek 

perilaku.  

5. Bobot atau kadar nilainya tinggi.   
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Mengingat karakteristik dari masing-masing jenis evaluasi itu, 

maka guna penentuan nilai akhir (misalkan nilai raport), diberikan 

pedoman sebagai berikut :  

Jika seorang siswa misalnya si Arief dalam suatu semester mengikuti 

evaluasi formatif 4 (empat) kali dan hasilnya: 6, 8, 8, 10. Kemudian 

sewaktu mengikuti evaluasi sumatif mendapat nilai 9, maka nilai akhir 

Arief untuk mata pelajaran itu menjadi: dibulatkan menjadi 9,00  

Jadi bukannya:  

dibulatkan menjadi 8,00  

Rumus menentukan nilai raport:  

Keterangan  

N = nilai raport  

p = nilai rata-rata evaluasi formatif  

q = nilai rata-rata kegiatan kokurikuler  

r = nilai evaluasi sumatif 

Nilai pada p, q, dan r belum ada pembulatan, pembulatan baru dilakukan 

pada N (nilai raport).  

Kriteria Evaluasi  

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang 

meliputi pengumpulan bukti-bukti yang kemudian dijadikah dasar dalam 

pengambilan keputusan tentang keberhasilan siswa mengikuti pelajaran. 

Agar pengambilan keputusan tidak merupakan perbuatan yang subyektif, 

maka diperlukan patokan tertentu. Kriteria tersebut berfungsi sebagai 

ukuran, apakah seseorang telah memenuhi persyaratan untuk digolongkan 

sebagai siswa yang berhasil, pandai, baik, naik kelas, lulus atau tidak. 

Kriteria penilaian itu disebut dengan istilah “Standar Penilaian”. Dan 

standar penilaian yang dimaksud dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:  
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1. Standar Penilaian Yang mutlak.  

2. Standar Perilaian Yang Relatif.  

Standar Penilaian Yang Mutlak.  

Kriteria ini lebih dikenal dengan istilah “Penilaian Acuan Patokan” atau 

disingkat PAP. Dan istilah ini merupakan terjemahan dari istilah asing 

“Criterion Referenced”. Standar ini bersifat tetap atau bahkan tidak dapat 

ditawar. Dalam artian bahwa kriteria keberhasilan siswa itu tidak 

dipengaruhi oleh prestasi suatu kelompok siswa. Apabila kita 

menggunakan standar ini, maka keberhasilan atau kegagalan siswa dalam 

mengikuti pelajaran ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya (sebelum evaluasi dilaksanakan). Pelaksanaan standar PAP ini 

dapat diberikan contoh sebagai berikut:  

Misalnya untuk dapat dinyatakan lulus, siswa harus dapat menjawab 

dengan betul paling sedikit 70% dari pernyataan yang disediakan. Ini 

berarti bahwa siswa yang menjawab benar kurang dari 70% dari jumlah 

soal yang disediakan, dinyatatan tidak berhasil atau tidak lulus. 

 

Langkahnya dapat didiskripsikan sebagai berikut:  

1. Menetapkan kualifikasi nilai minimal yang dapat diterima, misalnya: 

5,50; 6,0; atau 7,0 dan sebagainya, sebagai batas lulus atau passing 

grade. Atau batas kesalahan minimal yang masih dapat dimaafkan 

dalam suatu penilaian. Ketentuan tersebut terserah kepada guru.  

2. Membandingkan angka nilai (prestasi) setiap siswa dengan nilai 

passing grade tersebut. Secara teoritis maka mereka yang angka nilai 

prestasinya berada di bawah batas lulus, dinyatakan tidak berhasil.  
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Standar Penilaian Yang Relatif  

Kriteria ini lebih dikenal dengan istilah “Penilaian Acuan Normal” 

atau disingkat PAN. Dan istilah ini merupakan alih bahasa dari istilah asing 

“Norm Referenced”. Berbeda dengan standar mutlak, pada standar yang 

relatif ini keberhasilan siswa ditentukan oleh posisinya di antara kelompok 

siswa yang mengikuti evaluasi. Dengan lain perkataan, bahwa 

keberhasilan seseorang siswa dipengaruhi oleh tempat relatifnya 

dibandingkan dengan prestasi rata-rata kelompok. Dengan menggunakan 

standar relatif, dapat terjadi bahwa siswa yang prosentasi (%) jawaban 

yang benar hanya 50% dapat dinyatakan lulus atau berhasil, karena 

kebanyakan teman-teman yang lain mencapai angka prosentasi yang lebih 

rendah. Sebagai contoh misalnya:  

Dalam suatu kelas, ujian tulis IPS yang diikuti oleh 30 orang siswa 

diberikan 100 buah soal. Ternyata kebanyakan siswa hanya berhasil 

menjwab 56 soal dengan betul, dan dapat dinyatakan lulus. Pada kelas lain, 

dari 100 soal yang diujikan rata-rata siswa berhasil menjawab dengar benar 

90 soal, sehingga si Badu yang berhasil menjawab dengan benar 65 soal, 

dinyatakan tidak berhasil atau gagal.  

Dengan demikian kriteria keberhasilan masing-masing kelas tidak 

sama. Sehingga keberhasilan seseorang siswa baru dapat ditentukan 

setelah prestasi kelompoknya diketahui. Dan jenis standar ini tepat dipakai 

oleh guru, apabila ia akan mengetahui kedudukan siswa dalam 

kelompok/kelasnya. Mengingat karakteristik dari masing-masing standar 

itu, dan sesuai dengan prinsip ketuntasan belajar, bahwa “pengolahan skor 

yang diperoleh siswa diperlakukan dengan menggunakan standar mutlak 

atau Penilaian Acuan Patokan (PAP)”.  

Misalnya:  
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Item soal yang harus dikerjakan siswa adalah 40 buah. Setiap butir 

soal yang dapat dijawab benar oleh siswa diberi skor 1 (satu). Jadi skor 

maksimal yang dicapai adalah 40. Ani memperoleh skor 24. Ini berarti Ani 

menguasai tujuan/bahan pelajaran, maka nilai untuk Ani adalah 6,00. Budi 

memperoleh skor ….. tujuan/bahan pelajaran, maka Budi akan mendapat 

nilai 9,00  

Disamping itu penulis informasikan pula, bahwa skala nilai yang 

dipergunakan dalam buku raport dan STTB adalah skala 0–10. Sehingga 

taraf penguasaan 60% sama dengan nilai 6,00 (enam), dan taraf 

penguasaan 90% sama dengan nilai 9,00 (sembilan), dan seterusnya. 

Kriteria ini lebih dikenal dengan istilah “Penilaian Acuan Normal” 

atau disingkat PAN. Dan istilah ini merupakan alih bahasa dari istilah asing 

“Norm Referenced”. Berbeda dengan standar mutlak, pada standar yang 

relatif ini keberhasilan siswa ditentukan oleh posisinya di antara kelompok 

siswa yang mengikuti evaluasi. Dengan lain perkataan, bahwa 

keberhasilan seseorang siswa dipengaruhi oleh tempat relatifnya 

dibandingkan dengan prestasi rata-rata kelompok. Dengan menggunakan 

standar relatif, dapat terjadi bahwa siswa yang prosentasi (%) jawaban 

yang benar hanya 50% dapat dinyatakan lulus atau berhasil, karena 

kebanyakan teman-teman yang lain mencapai angka prosentasi yang lebih 

rendah. Sebagai contoh misalnya:  

Dalam suatu kelas, ujian tulis IPS yang diikuti oleh 30 orang siswa 

diberikan 100 buah soal. Ternyata kebanyakan siswa hanya berhasil 

menjwab 56 soal dengan betul, dan dapat dinyatakan lulus. Pada kelas lain, 

dari 100 soal yang diujikan rata-rata siswa berhasil menjawab dengar benar 

90 soal, sehingga si Badu yang berhasil menjawab dengan benar 65 soal, 

dinyatakan tidak berhasil atau gagal.  
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Dengan demikian kriteria keberhasilan masing-masing kelas tidak 

sama. Sehingga keberhasilan seseorang siswa baru dapat ditentukan 

setelah prestasi kelompoknya diketahui. Dan jenis standar ini tepat dipakai 

oleh guru, apabila ia akan mengetahui kedudukan siswa dalam 

kelompok/kelasnya. Mengingat karakteristik dari masing-masing standar 

itu, dan sesuai dengan prinsip ketuntasan belajar, bahwa “pengolahan skor 

yang diperoleh siswa diperlakukan dengan menggunakan standar mutlak 

atau Penilaian Acuan Patokan (PAP)”.  

Misalnya:  

Item soal yang harus dikerjakan siswa adalah 40 buah. Setiap butir 

soal yang dapat dijawab benar oleh siswa diberi skor 1 (satu). Jadi skor 

maksimal yang dicapai adalah 40. Ani memperoleh skor 24. Ini berarti Ani 

menguasai tujuan/bahan pelajaran, maka nilai untuk Ani adalah 6,00. Budi 

memperoleh skor ….. tujuan/bahan pelajaran, maka Budi akan mendapat 

nilai 9,00  

Disamping itu penulis informasikan pula, bahwa skala nilai yang 

dipergunakan dalam buku raport dan STTB adalah skala 0–10. Sehingga 

taraf penguasaan 60% sama dengan nilai 6,00 (enam), dan taraf 

penguasaan 90% sama dengan nilai 9,00 (sembilan), dan seterusnya. 
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Rangkuman  

Atas dasar uraian-uraian sebagaimana dikemukakan di atas, 

dapatlah dibuatkan suatu ikhtisar yang berkenaan dengan topik BAB II 

sebagai berikut:  

Evaluasi merupakan umpan balik tentang kelebihan dan 

kelemahan yang dimiliki, dapat mendorong belajar lebih baik dan 

meningkatkan motivasi berprestasi. Evaluasi terhadap siswa dilakukan 

untuk mengetahui sampai sejauh mana kemajuan yang telah mereka capai. 

Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh guru tetapi juga oleh siswa untuk 

mengevaluasi diri mereka sendiri (self assessment) atau evaluasi diri. 

Evaluasi diri dilakukan oleh siswa terhadap diri mereka sendiri, maupun 

terhadap teman mereka. Hal ini akan mendorong siswa untuk berusaha 

lebih baik lagi dari sebelumnya agar mencapai hasil yang maksimal.  

Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari evaluasi yaitu:  

1. Sebagai kegiatan yang sistematis, pelaksanaan evaluasi haruslah 

dilakukan secara berkesinambungan. Sebuah program  

pembelajaran seharusnya dievaluasi disetiap akhir program 

tersebut,  

2. Dalam pelaksanaan evaluasi dibutuhkan data dan informasi yang 

akurat untuk menunjang keputusan yang akan diambil. Asumsi-

asumsi ataupun prasangka. bukan merupakan landasan untuk 

mengambil keputusan dalam evaluasi, dan  

3. Kegiatan evaluasi dalam pembelajaran tidak pernah terlepas dari 

tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

a. Evaluasi Belajar adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup 

untuk kemudian dijadikan dasar penetapan ada tidaknya 

perubahan dan derajat perubahan yang terjadi pada diri siswa, 

setelah mengikuti proses belajar mengajar.  
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b. Tujuan diadakan evaluasi belajar adalah:  

1) Untuk memperbaiki proses belajar mengajar (PBM).  

2) Untuk menemukan angka kemajuan hasil belajar siswa.  

3) Untuk penjurusan.  

4) Untuk mengenal latar belakang siswa yang mendapatkan 

kesulitan belajar.  

c. Prinsip evaluasi belajar adalah meliputi: Dilaksanakan secara 

terus menerus.  

1) Menyeluruh.  

2) Obyektif.  

3) Dilaksanakan dengan alat pengukur yang baik.  

4) Deskriminatif.  

 d. Jenis-jenis evaluasi yang dilaksanakan di sekolah adalah:  

1) Pre Test  

2) Post Test  

3) Formatif Test  

4) Sumiatif Test  

5) Diagnostik Test  

6) Placement Test  

7) Kriteria evaluasi dapat dibedakan menjadi:  

8) Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Criterion 

Referenced. 

9) Penilaian Acuan Norma (PAN) atau Norm Referenced. 

10) Standar atau kriteria evaluasi yang ideal untuk dipakai di 

sekolah adalah standar PAP.  
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Soal-Soal Latihan  

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan tepat!  

1. Jelaskan prinsip-prinsip dasar evaluasi.  

2. Jelaskan ciri–ciri evaluasi pembelajaran  

3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran  

4. Jelaskan perbedaan evaluasi formatif dan sumatif  

5. Jelaskan tujuan evaluasi  
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BAB 3 

SASARAN , FUNGSI DAN KLASIFIKASI  

EVALUASI PEMBELAJARAN 
 

1. Deskripsi Singkat  

Pada bab ini akan dibahas tentang sasaran, fungsi dan klasifikasi 

evaluasi pembelajaran dan merupakan dasar bagi bab-bab selanjutnya 

seperti memahami prosedur kegiatan evaluasi. Oleh karena itu diharapkan 

Anda dapat memahami materi ini secara baik. 

  

2. Relevansi  

Pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh mahasiswa 

ketika masih berada pada jenjang SMA dan semester awal, akan lebih 

diasah, karena mahasiswa akan memahami dengan jelas konsep evaluasi, 

pe ngukuran dan penilaian. Selain itu, materi pada bab-bab selanjutnya di 

mata kuliah evaluasi pembelaran ini merupakan penunjang ketika 

mahasiswa akan mengolah data dalam penyusunan skripsi  

 

3. Kompetensi Dasar:  

Mampu menjelaskan sasaran evaluasi pembelajaran, men-

deskripsikan fungsi evaluasi pembelajaran, mendeskripsikan klasifikasi 

evaluasi pembelajaran. Kompetensi dasar ini terdiri dari tiga indikator 

yakni :  

Menjelaskan sasaran evaluasi pembelajaran .  

Mendiskripsikan fungsi evaluasi pembelajaran  

Mendeskripsikan klasifikasi evaluasi pemblajaran  
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4. Materi Kuliah  

a. Sasaran evaluasi.  

Sasaran Evaluasi Pembelajaran pembelajaran adalah aspek-

aspek yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi 

:(1). Tujuan pembelajaran (2). Unsur dinamis pembelajaran Dapat 

disebut juga dengan sumber belajar, yang meliputi: pesan,orang, bahan, 

alat, teknik, dan latar. Sumber belajar disebut unsur dinamis 

pembelajaran karena setiap perubahan yang terjadi pada salah saut 

sumber belajar akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada 

kegiatan pembelajaran.(3). Pelaksanaan pembelajaran dapat diartikan 

sebagai interaksi antar sumber belajar dengan siswa.(4). Kurikulum 

dalam hal ini kurikulum dipandang sebagai rencana tertulis, yakni 

seperangkat komponen pembelajaran yang diuraikan secara tertulis 

pada buku. 

 

b. Fungsi Evaluasi.  

Scriven (1967) mengemukakan bahwa fungsi evaluasi dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. 

Fungsi formatif dilaksankan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan 

evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian 

besar kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif 

dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari system 

secara keseluruhan, dan fungsi ini baru dapat dilaksanakan apabila 

pengembangan kurikulum tekah dianggap selesai. Scriven (1967) 

mengemukakan bahwa fungsi evaluasi dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif 

dilaksankan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi 

diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar 
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kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif 

dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari system 

secara keseluruhan, dan fungsi ini baru dapat dilaksanakan apabila 

pengembangan kurikulum tekah dianggap selesai.  

Scriven (1967) mengemukakan bahwa fungsi evaluasi dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. 

Fungsi formatif dilaksankan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan 

evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian 

besar kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif 

dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari system 

secara keseluruhan, dan fungsi ini baru dapat dilaksanakan apabila 

pengembangan kurikulum tekah dianggap selesai. Scriven (1967) 

mengemukakan bahwa fungsi evaluasi dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif 

dilaksankan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi 

diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar 

kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif 

dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari system 

secara keseluruhan, dan fungsi ini baru dapat dilaksanakan apabila 

pengembangan kurikulum tekah dianggap selesai.  

Berbicara tentang fungsi evaluasi memang cukup luas, ter-

gantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Bila kita melihat 

secara menyeluruh maka fungsi evaluasi dibagi menjadi:  

1) Secara psikologis, peserta didik perlu mengetahui prestasi 

belajarnya, sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan,  

2) Secara sosiologis, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah 

cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti dapat 
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berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh lapisan masyarakat 

dengan segala karakteristiknya,  

3) Secara didaktis-metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru 

dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai 

dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing,  

4) Untuk mengetahui kedudukan peserta didik diantara teman-

temannya, apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang atau 

kurang.  

5) Untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh 

program pendidikannya. 

6) Untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, 

baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun 

kenaikan tingkat/kelas,  

7) Secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan 

tentang kemajuan peserta didik kepada pemerintah, 

pimpinan/kepala sekolah, guru/instruktur, termasuk peserta didik itu 

sendiri.  

 

Fungsi evaluasi dapat dilihat berdasarkan jenis evaluasi itu sendiri, yaitu 

:  

1) formatif, yaitu memberikan feed back bagi guru/instruktur sebagai 

dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan 

program remedial bagi peserta didik yang belum menguasai 

sepenuhnya materi yang dipelajari  

2) sumatif, yaitu mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap 

materi pelajaran, menentukan angka (nilai) sebagai bahan keputusan 

kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar, serta dapat 

meningkatkan motivasi belajar.  
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3) diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang peserta didik 

(psikologis, fisik, dan lingkungan) yang mengalami kesulitan 

belajar,  

4) seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar 

untuk menyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan 

minat dan kemampuannya. 

 

c. Fungsi Evaluasi Pembelajaran  
Secara garis besar dalam proses belajar mengajar, evaluasi 

memiliki fungsi pokok  

1) Untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah 

melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu  

2) Untuk mengukur sampai diana keberhasilan sistem pengajaran yang 

digunakan.  

3) Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan 

proses belajar mengajar. 

 

 Selain itu hasil evaluasi pengajaran juga dapat digunakan untuk :  

1) Bahan pertimbangan bagi bimbingan individual peserta didik.  

2) Membuat diagnosis mengenal kelemahan-kelemahan dan 

kemampuan peserta didik.  

3) Bahan pertimbangan bagi perubahan atau perbaikan kurikulum.  

 

d. Klasifikasi evaluasi  

Sumadi Suryabrata mengelompokan tiga klasifikasi evaluasi yaitu:  

1) Klasifikasi berdasar fungsi, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

psikologis, didaktif/instruksional dan administratif.  
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2) Klasifikasi berdasarkan keputusan pendidikan digunakan untuk 

mengambil keputusan individual, institusional, didaktik 

insrtuksional dan keputusan penelitian.  

3) Klasifikasi formatif dan sumatif digunakan untuk mendapatkan 

umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar.   

Lebih lanjut Suryabrata mengemukakan:  

a) Klasifikasi evaluasi pendidikan berdasarkan fungsingnya, harus 

memenuhi beberapa kebutuhan:  

1) Psikologik, untuk kerangka acuan melangkah menuju 

tujuan pendidikan.  

2) Didaktik, untuk motivasi belajar kepada peserta didik, 

memberikan pertimbangan pemberian bahan pengajaran, 

metode pengajaran dan bimbingan khusus kepada peserta 

didik.  

3) Administratif, untuk pengisian buku rapor, menentukan 

indeks prestasi, pengisian STTB, dan tentang ketentuan 

kenaikan kelas.  

b) Klasifikasi evaluasi pendidikan berdasarkan Keputusan 

pendidikan: Keputusan Individual, keputusan pendidikan yang 

dibuat oleh individu–individu yang secara langsung menyangkut 

individu tertentu. 

1) Keputusan Individual, keputusan pendidikan yang dibuat 

oleh individu–individu yang secara langsung menyangkut 

individu tertentu.  

2) Keputusan Intistusional, keputusan pendidikan yang 

dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang 

ditujukan kepada orang banyak. 
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3) Keputusan Didaktik Institusional, keputusan pendidikan 

yang diambil untuk memenuhi kebutuhan– kebutuhan 

pengajaran.  

4) Keputusan–keputusan penelitian, keputusan pendidikan 

yang diambil berdasarkan penelitian dalam rangka 

meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di masa yang 

akan datang.  

 Mengenai keputusan Anas Sudijono mengemukakan: 

keputusan yang bersifat bimbingan dan penyuluhan, yaitu 

keputusan-keputusan yang diterbitkan berdasarkan hasil evaluasi, 

seperti keputusan pemberian bimbingan agama sehubungan 

merebaknya kenakalan dan penyimpangan moral peserta didik. 

c) Klasifikasi evaluasi pendidikan berdasarkan waktu dan 

penempatan Evaluasi pendidikan itu dilaksanakan:  

1) Evaluasi Formatif, untuk mendapatkan umpan–balik guna 

penyempurnaan proses belajar–mengajar.  

2) Evaluasi Sumatif, untuk mengukur keberhasilan seluruh 

program pendidikan pada akhir pelaksanaan 

pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCAN QR CODE BAB 3 
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Rangkuman  

 Sasaran evaluasi pembelajaran adalah aspek-aspek yang 

terkandung dalam kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, sumber 

belajar, pelaksanaan pembelajaran dan kurikulum sebagai seperangkat 

komponen pembelajaran.  

Fungsi evaluasi pendidikan dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu: 

untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa 

setelah melaksanakan kegiatan belajar dalam jangka waktu tertentu, untuk 

mengetahui keberhasilan program pengajaran, yang meliputi tujuan, 

materi, metode, kegiatan belajar–mengajar, alat dan sumber belajar serta 

prosedur dan alat evaluasi pembelajaran, untuk keperluan bimbingan 

konseling, sebagai informasi atau data dalam pelaksanaan bimbingan 

konseling dan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum sekolah. 

Sedangkan kegunaan evaluasi pendidikan, yaitu: evaluator memperoleh 

informasi mengenai hasil–hasil yang dicapai dalam program pelaksanaan 

pendidikan, dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang 

dirumuskan dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan dapat 

dilakukan usaha perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan program 

pendidikan.  

Fungsi evaluasi pendidikan dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu: 

untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa 

setelah melaksanakan kegiatan belajar dalam jangka waktu tertentu, 

untuk mengetahui keberhasilan program pengajaran, yang meliputi 

tujuan, materi, metode, kegiatan belajar–mengajar, alat dan sumber 

belajar serta prosedur dan alat evaluasi pembelajaran, untuk keperluan 

bimbingan konseling, sebagai informasi atau data dalam pelaksanaan 

bimbingan konseling dan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum 
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sekolah. Sedangkan kegunaan evaluasi pendidikan, yaitu: evaluator mem-

peroleh informasi mengenai hasil–hasil yang dicapai dalam program 

pelaksanaan pendidikan, dapat diketahuinya relevansi antara program 

pendidikan yang dirumuskan dengan tujuan pendidikan yang hendak 

dicapai dan dapat dilakukan usaha perbaikan, penyesuaian dan 

penyempurnaan program pendidikan 

 Klasifikasi evaluasi pendidikan berdasarkan fungsingnya, harus 

memenuhi beberapa kebutuhan: psikologik, didaktik, dan admnistratif. 2. 

Klasifikasi evaluasi pendidikan berdasarkan keputusan pendidikan: 

keputusan Individual, keputusan intistusional, keputusan didaktik 

institusional, keputusan–keputusan penelitian dan keputusan yang bersifat 

bimbingan dan penyuluhan. 3. Klasifikasi evaluasi pendidikan berdasarkan 

waktu dan penempatan Evaluasi pendidikan itu dilaksanakan: evaluasi 

formatif dan evaluasi. 
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Soal-Soal Latihan  

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan tepat!  

1. Jelaskan sasaran evaluasi.!  

2. Jelaskan fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan bagi siswa!  

3. Jelaskan klasifikasi evaluasi menurut fungsinya!  

4. Jelaskan evaluasi berdasarkan keputusan pendidikan!  

5. Jelaskan klasifikasi evaluasi berdasarkan waktu dan penempatan!  
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BAB 4 

PROSEDUR EVALUASI  

PEMBELAJARAN 
 
1. Deskripsi Singkat  

Pada bab ini akan dibahas tentang Prosedur atau langkah-langkah 

pokok yang harus ditempuh dalam kegiatan evaluasi, yaitu: (1) membuat 

perencanaan, yang meliputi: menyusun kisi-kisi dan uji-coba, (2) 

mengumpulkan data, (3) mengolah data, (4) menafsirkan data, dan (5) 

menyusun laporan, dan merupakan dasar bagi bab-bab selanjutnya seperti 

memahami teknik tes dan non tes. Oleh karena itu diharapkan Anda dapat 

memahami materi ini secara baik.  

 

2. Relevansi  

Pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh mahasiswa 

ketika masih berada pada jenjang SMA dan semester awal, akan lebih 

diasah, karena mahasiswa akan memahami dengan jelas konsep evaluasi, 

pe ngukuran dan penilaian. Selain itu, materi pada bab-bab selanjutnya di 

mata kuliah evaluasi pembelaran ini merupakan penunjang ketika 

mahasiswa akan mengolah data dalam penyusunan skripsi  

 

3. Kompetensi Dasar:  

Mampu menjelaskan langkah-langkah pokok yang harus ditempuh 

dalam kegiatan evaluasi, mendeskripsikan rancangan pembuatan kisi-kisi 

dan uji coba mendeskripsikan pengumpulan data, pengolahan, penafsiran 

data dan menyusun laporan. Kompetensi ini terdiri dari enam indikator 

yakni:  

a. Menjelaskan prosedur pelaksanaan kegiatan evaluasi. 
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b. Mendiskripsikan rancangan pembuatan kisi-kisi dan uji coba  

c. Mendeskripsikan langkah-langkah pengumpulan data  

d. Menjelaskan langkah-langkah pengolahan data  

e. Menjelaskan langkah-langkah penafsiran data  

f. Mendeskripsikan langkah-langka penyusunan laporan  

4. Materi Kuliah  

a. Membuat Perencanaan Evaluasi  

1) Menyusun Kisi-kisi (Layout/Blue-Print/Table of Specification)  

Kisi-kisi adalah suatu format yang berisi komponen identitas 

dan komponen matriks untuk memetakan soal dari berbagai topik/ 

satuan bahasan sesuai dengan kompetensi dasarnya masing-masing. 

Fungsi adalah sebagai pedoman bagi guru untuk membuat soal 

menjadi tes. Adapun syarat-syarat kisi-kisi yang baik adalah :  

a) Mewakili isi kurikulum yang akan diujikan.  

b) Komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami.  

c) Soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indicator dan bentuk 

soal yang ditetapkan.  

Contoh Kisi-kisi Soal   :  

Nama Madrasah   :………….…………  

Program/Jurusan   : ……………………  

Mata Pelajaran   : ……………………  

Semester / Tahun  : ……………………  

Kurikulum Acuann  : ……………………  

Alokasi Waktun   : ……………………  

Jumlah Soal   : ……………………  

Standar Kompetensi  : …………………… 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi 
(PB/SPB) 

Indikator 
Bentuk 

Soal *) 

Nomor 

Urut Soal 

     

 

*) Apabila bentuk soal yang digunakan hanya satu, sebaiknya 

dimasukkan ke komponen identitas.  

Untuk menyusun kisi-kisi ini, sebelumnya guru harus 

mempelajari silabus mata pelajaran, karena tidak mungkin kisi-kisi 

dibuat tanpa adanya silabus. Dalam silabus biasanya sudah terdapat 

standar kompetensi, kompetensi dasar, dan urutan materi yang telah 

disampaikan. Guru tinggal merumuskan indikator berdasarkan sub 

topik/sub pokok bahasan. Indikator adalah rumusan pernyataan yang 

menggunakan kata kerja operasional sesuai dengan materi yang akan 

diukur. Ciri-ciri indikator adalah :  

1. Mengandung satu kata kerja operasional yang dapat diukur 

(measurable) dan dapat diamati (observable)  

2. Sesuai dengan materi yang hendak diukur.  

3. Dapat dibuatkan soalnya sesuai dengan bentuk yang telah 

ditetapkan.  

Contoh :  

1. Menjelaskan peranan orang tua dalam keluarga.  

2. Menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi pendidikan dalam 

keluarga.  

3. Membedakan antara halal dan haram.  

 

Untuk itu, guru harus memperhatikan domain dan jenjang 

kemampuan yang akan diukur, seperti : recall, konperhensi, dan 

aplikasi. Kemampuan recall berkenaan dengan aspek-aspek 
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pengetahuan tentang istilah-istilah, definisi, fakta, konsep, metode 

dan prinsip-prinsip. Sedangkan kemampuan konperhensi berkenaan 

dengan kemampuan antara lain : menjelaskan / menyimpulkan suatu 

informasi, menafsirkan fakta (grafik, diagram, tabel, dll), 

mentransferkan pernyataan dari suatu bentuk ke dalam bentuk yang 

lain, misalnya dari pernyataan verbal ke dalam bentuk rumus, 

memperkirakan akibat dari suatu situasi. Kemampuan aplikasi 

meliputi kemampuan antara lain : menerapkan hukum-hukum, 

prinsip-prinsip atau teori-teori dalam suasana yang sesungguhnya, 

memecahkan masalah, membuat grafik, diagram, dll, 

mendemontrasikan penggunaan suatu metode, prosedur, dll.  

Setelah menyusun kisi-kisi, kemudian guru membuat soal 

yang sesuai dengan kisi-kisi, menyusun lembar jawaban siswa, 

membuat kunci jawaban, dan membuat pedoman pengolahan skor. 

Selanjutnya, melaksanakan uji-coba. 

Untuk itu, guru harus memperhatikan domain dan jenjang 

kemampuan yang akan diukur, seperti : recall, konperhensi, dan 

aplikasi. Kemampuan recall berkenaan dengan aspek-aspek 

pengetahuan tentang istilah-istilah, definisi, fakta, konsep, metode 

dan prinsip-prinsip. Sedangkan kemampuan konperhensi berkenaan 

dengan kemampuan antara lain : menjelaskan / menyimpulkan suatu 

informasi, menafsirkan fakta (grafik, diagram, tabel, dll), 

mentransferkan pernyataan dari suatu bentuk ke dalam bentuk yang 

lain, misalnya dari pernyataan verbal ke dalam bentuk rumus, 

memperkirakan akibat dari suatu situasi. Kemampuan aplikasi 

meliputi kemampuan antara lain : menerapkan hukum-hukum, 

prinsip-prinsip atau teori-teori dalam suasana yang sesungguhnya, 
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memecahkan masalah, membuat grafik, diagram, dll, 

mendemontrasikan penggunaan suatu metode, prosedur, dll.  

Setelah menyusun kisi-kisi, kemudian guru membuat soal 

yang sesuai dengan kisi-kisi, menyusun lembar jawaban siswa, 

membuat kunci jawaban, dan membuat pedoman pengolahan skor. 

Selanjutnya, melaksanakan uji-coba. 

 

2. Uji Coba  

Jika soal dan perangkatnya sudah disusun dengan baik, maka 

perlu diujicobakan terlebih dahulu di lapangan. Tujuannya untuk 

melihat soal-soal mana yang perlu diubah, diperbaiki, bahkan dibuang 

sama sekali. Soal yang baik adalah soal yang sudah mengalami 

beberpa kali uji coba dan revisi, yang didasarkan atas analisis empiris 

dan rasional. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-

kelemahan setiap soal 

  

b. Pelaksanaan Evaluasi  

Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu 

evaluasi, baik melalui tes (tertulis, lisan maupun perbuatan) maupun 

melalui nontes. Dalam pelaksanaan evaluasi, guru harus memperhatikan 

kondisi tempat tes diadakan. Tempat ini harus terang dan enak dipandang 

serta tidak menakutkan, sehingga peserta didik tidak takut dan gugup. 

Suasana tes harus kondusif agar peserta didik nyaman menjawab 

pertanyaan tes. Dalam pelaksanaan tes lisan, guru tidak boleh membentak 

dalam memberikan pertanyaan dan tidak boleh memberikan kata-kata yang 

merupakan kunci jawaban. Untuk itu, perlu disusun tata tertib pelaksanaan 

evaluasi.  
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c. Pengolahan Data  

Setelah semua data kita kumpulkan, baik data itu dari kita 

langsung yang mengadakan kegiatan evaluasi maupun dari orang lain yang 

mengevaluasi orang yang kita maksud, data tersebut harus diolah. 

Mengolah data berarti ingin memberikan nilai dan makna kepada peserta 

didik mengenai kualitas hasil pekerjaannya. Misalnya, jika seorang peserta 

didik mendapat nilai 65, kita belum dapat memberikan keputusan tentang 

peserta didik itu, apakah yang termasuk cerdas atau kurang apalagi 

memberikan keputusan mengenai aspek keseluruhan kepribadian. Dalam 

pengolahan data biasanya sering digunakan analisis statistik, terutama jika 

bertemu dengan data kuantitatif, yaitu data-data yang berbentuk angka-

angka. 

Setelah semua data kita kumpulkan, baik data itu dari kita 

langsung yang mengadakan kegiatan evaluasi maupun dari orang lain yang 

mengevaluasi orang yang kita maksud, data tersebut harus diolah. 

Mengolah data berarti ingin memberikan nilai dan makna kepada peserta 

didik mengenai kualitas hasil pekerjaannya. Misalnya, jika seorang peserta 

didik mendapat nilai 65, kita belum dapat memberikan keputusan tentang 

peserta didik itu, apakah yang termasuk cerdas atau kurang apalagi 

memberikan keputusan mengenai aspek keseluruhan kepribadian. Dalam 

pengolahan data biasanya sering digunakan analisis statistik, terutama jika 

bertemu dengan data kuantitatif, yaitu data-data yang berbentuk angka-

angka. 

 

d. Penafsiran Hasil Evaluasi  

Penafsiran terhadap suatu hasil evaluasi harus didasarkan atas 

kriteria tertentu yang disebut norma. Bila penafsiran data itu tidak 

berdasarkan kriteria atau norma tertentu hanya berdasarkan pertimbangan 
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pribadi dan kemanusiaan, maka termasuk kesalahan yang besar. Ada dua 

jenis penafsiran data, yatu penafsiran kelompok dan penafsiran individual. 

Penafsiran kelompok adalah penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik kelompok berdasarkan data hasil evaluasi, antara lain prestasi 

kelompok, rata-rata kelompok, sikap kelompok, dan distribusi nilai 

kelompok. Sedangkan penafsiran individual adalah penafsiran yang hanya 

tertuju kepada individu saja. Misalnya, dalam kegiatan bimbingan dan 

penyuluhan atau situasi klinis lainnya.  

Dalam mengadakan penafsiran data, baik secara kelompok maupun 

individual, guru harus menggunakan norma-norma yang standar, sehingga 

data yang diperoleh dapat dibandingkan dengan norma-norma tersebut. 

Berdasarkan norma ini kita dapat menafsirkan bahwa peserta didik 

mencapai tarap kesiapan yang memadai atau tidak, ada kemajuan yang 

berarti atau tidak, ada kesulitan atau tidak. Jika ingin menggambarkan 

pertumbuhan anak, penyebaran skor, dan perbandingan antar kelompok, 

maka kita perlu menggunakan garis (kurva), grafik, atau dalam beberapa 

hal diperlukan profil, dan bukan dengan daftar angka-angka.  

Penafsiran terhadap suatu hasil evaluasi harus didasarkan atas 

kriteria tertentu yang disebut norma. Bila penafsiran data itu tidak 

berdasarkan kriteria atau norma tertentu hanya berdasarkan pertimbangan 

pribadi dan kemanusiaan, maka termasuk kesalahan yang besar. Ada dua 

jenis penafsiran data, yatu penafsiran kelompok dan penafsiran individual. 

Penafsiran kelompok adalah penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik kelompok berdasarkan data hasil evaluasi, antara lain prestasi 

kelompok, rata-rata kelompok, sikap kelompok, dan distribusi nilai 

kelompok. Sedangkan penafsiran individual adalah penafsiran yang hanya 

tertuju kepada individu saja. Misalnya, dalam kegiatan bimbingan dan 

penyuluhan atau situasi klinis lainnya.  
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Dalam mengadakan penafsiran data, baik secara kelompok maupun 

individual, guru harus menggunakan norma-norma yang standar, sehingga 

data yang diperoleh dapat dibandingkan dengan norma-norma tersebut. 

Berdasarkan norma ini kita dapat menafsirkan bahwa peserta didik 

mencapai tarap kesiapan yang memadai atau tidak, ada kemajuan yang 

berarti atau tidak, ada kesulitan atau tidak. Jika ingin menggambarkan 

pertumbuhan anak, penyebaran skor, dan perbandingan antar kelompok, 

maka kita perlu menggunakan garis (kurva), grafik, atau dalam beberapa 

hal diperlukan profil, dan bukan dengan daftar angka-angka.  

Daftar angka-angka biasanya digunakan untuk melukiskan posisi atau 

kedudukan anak.  

 

e. Laporan  

Semua kegiatan dan hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak 

yang berkepentingan, seperti pimpinan/kepala sekolah, pemerintah, dan 

peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang dicapai 

peserta didik dapat diketahui oleh berbagai pihak dan dapat menentukan 

langkah selanjutnya. Di samping itu, laporan juga penting bagi peserta 

didik itu sendiri agar ia mengetahui kemampuan yang dimilikinya, dan atas 

dasar itu ia menentukan kemana arah yang harus ditempuhnya serta apa 

yang harus dilakukannya. 

 

 

 

 

 

 

 

SCAN QR CODE BAB 4 
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Rangkuman  

1. Kisi-kisi adalah suatu format yang berisi komponen identitas dan 

komponen matriks untuk memetakan soal dari berbagai topik/ satuan 

bahasan sesuai dengan kompetensi dasarnya masing-masing.  

2. Fungsi kisi-kisi adalah sebagai pedoman bagi guru untuk membuat 

soal menjadi tes.  

3. Tujuandari uji coba untuk melihat soal-soal mana yang perlu diubah, 

diperbaiki, bahkan dibuang sama sekali  

4. Mengolah data berarti ingin memberikan nilai dan makna kepada 

peserta didik mengenai kualitas hasil pekerjaannya.  

5. Penafsiran terhadap suatu hasil evaluasi harus didasarkan atas kriteria 

tertentu yang disebut norma. Ada dua jenis penafsiran data, yatu 

penafsiran kelompok dan penafsiran individual.  

6. Prosedur terakhir dari evaluasi adalah laporan yang ditujukan kepada 

berbagai pihak yang berkepentingan.  
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Soal-soal Latihan  

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan tepat!  

1. Sebutkan prosedur kegiatan evaluasi!  

2. Jelaskan bagaimana perencanaan kegiatan evaluasi  

3. Jelaskan bagaimana pengumpulan data  

4. Jelaskan bagaimana pengolahan data  

5. Jelaskan bagaimana penafsiran data 
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BAB 5 

TEKNIK TES DAN NON TES 

 
1. Deskripsi Singkat  

Pada bab ini akan dibahas tentang memahami teknik tes dan non 

tes, dan merupakan dasar bagi bab-bab selanjutnya seperti memahami 

validitas dan reliabilitas tes. Oleh karena itu diharapkan Anda dapat 

memahami materi ini secara baik.  

 

2. Relevansi  

Pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh mahasiswa 

ketika masih berada pada jenjang SMA dan semester awal, akan lebih 

diasah, karena mahasiswa akan memahami dengan jelas konsep evaluasi, 

pengukuran dan penilaian. Selain itu, materi pada bab-bab selanjutnya di 

mata kuliah evaluasi pembelaran ini merupakan penunjang ketika 

mahasiswa akan mengolah data dalam penyusunan skripsi. 

 

3. Kompetensi Dasar  

Mampu memahami dan menjelaskan tentang teknik evaluasi tes 

dan non tes. 

Kompetensi ini terdiri dari 5 indikator yakni:  

a. Menjelaskan macam-macam teknik tes dan non tes. 

b. Menjelaskan Fungsi Tes  

c. Membedakan antara observasi, interview, dan angket.  

d. Menjelaskan fungsi tes dan penggolongan tes.  

e. Mempratekkan tes pada proses pembelajaran. 
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4. Materi Kuliah  

a. Teknik Penilaian Proses dan Hasil Belajar  

Untuk keperluan evaluasi diperlukan alat evaluasi yang 

bermacam-macam, seperti kuesioner, tes, skala, format observasi, dan 

lain-lain. Dari sekian banyak alat evaluasi, secara umum dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yakni alat tes dan non tes. Khusus untuk 

evaluasi hasil pembelajaran alat evaluasi yang paling banyak 

digunakan adalah tes. Oleh karena itu, pembahasan evaluasi hasil 

pembelajaran dengan lebih  

menekankan pada pemberian nilai terhadap skor hasil tes, 

juga secara khusus akan membahas pengembangan tes untuk 

meningkatkan validitas dan reliabilitas tes sebagai alat evaluasi.  

b. Teknik Tes  

Secara umum tes diartikan sebagai alat yang dipergunakan 

untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan obyek ukur terhadap 

seperangkat konten dan materi tertentu. Menurut Sudijono tes adalah 

alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan 

penilaian. Anastasi dan Urbina mengemukakan bahwa tes dapat juga 

diartikan sebagai alat ukur yang mempunyai standar objektif sehingga 

dapat dipergunakan secara meluas, serta betul-betul dapat digunakan 

untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikhis atau tingkah 

laku individ.  

Cronbach berpendapat bahwa tes merupakan suatu prosedur 

yang sistematis untuk mengamati atau mendeskripsikan satu atau 

lebih karakteristik seseorang dengan menggunakan standar numerik 

atau sistem kategorik. Bruce berpendapat tes dapat digunakan untuk 

mengukur banyaknya pengetahuan yang diperoleh individu dari suatu 

bahan yang terbatas pada tingkat tertentu. Norman mengemukakan 
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bahwa tes merupakan salah satu prosedur evaluasi yang kom-

prehensif, sistematik dan obyektif yang hasilnya dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam proses pengajaran 

yang dilakukan oleh guru.  

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa tes 

merupakan alat ukur yang berbentuk pertanyaan atau latihan, 

dipergunakan untuk mengukur kemampuan yang ada pada seseorang 

atau sekelompok orang. Sebagai alat ukur dalam bentuk pertanyaan, 

maka tes harus dapat memberikan informasi mengenai pengetahuan 

dan kemampuan obyek yang diukur. Sedangkan sebagai alat ukur 

berupa latihan, maka tes harus dapat mengungkap keterampilan dan 

bakat seseorang atau sekelompok orang. Tes merupakan alat ukur 

yang standar dan obyektif sehingga dapat digunakan secara meluas 

untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah 

laku individu. Dengan demikian berarti sudah dapat dipastikan akan 

mampu memberikan informasi yang tepat dan obyektif tentang obyek 

yang hendak diukur baik berupa psikis maupun tingkah lakunya, 

sekaligus dapat membandingkan antara seseorang dengan orang lain. 

\ 

Secara umum tes diartikan sebagai alat yang dipergunakan 

untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan obyek ukur terhadap 

seperangkat konten dan materi tertentu. Menurut Sudijono tes adalah 

alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan 

penilaian. Anastasi dan Urbina mengemukakan bahwa tes dapat juga 

diartikan sebagai alat ukur yang mempunyai standar objektif sehingga 

dapat dipergunakan secara meluas, serta betul-betul dapat digunakan 

untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikhis atau tingkah 

laku individ.  
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Cronbach berpendapat bahwa tes merupakan suatu prosedur 

yang sistematis untuk mengamati atau mendeskripsikan satu atau 

lebih karakteristik seseorang dengan menggunakan standar numerik 

atau sistem kategorik. Bruce berpendapat tes dapat digunakan untuk 

mengukur banyaknya pengetahuan yang diperoleh individu dari suatu 

bahan yang terbatas pada tingkat tertentu. Norman mengemukakan 

bahwa tes merupakan salah satu prosedur evaluasi yang kom-

prehensif, sistematik dan obyektif yang hasilnya dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam proses pengajaran 

yang dilakukan oleh guru.  

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa tes 

merupakan alat ukur yang berbentuk pertanyaan atau latihan, 

dipergunakan untuk mengukur kemampuan yang ada pada seseorang 

atau sekelompok orang. Sebagai alat ukur dalam bentuk pertanyaan, 

maka tes harus dapat memberikan informasi mengenai pengetahuan 

dan kemampuan obyek yang diukur. Sedangkan sebagai alat ukur 

berupa latihan, maka tes harus dapat mengungkap keterampilan dan 

bakat seseorang atau sekelompok orang. Tes merupakan alat ukur 

yang standar dan obyektif sehingga dapat digunakan secara meluas 

untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah 

laku individu. Dengan demikian berarti sudah dapat dipastikan akan 

mampu memberikan informasi yang tepat dan obyektif tentang obyek 

yang hendak diukur baik berupa psikis maupun tingkah lakunya, 

sekaligus dapat membandingkan antara seseorang dengan orang lain.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa tes adalah suatu cara atau alat 

untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau 

serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok 

siswa sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi 
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siswa tersebut. Prestasi atau tingkah laku tersebut dapat menunjukkan 

tingkat pencapaian tujuan intruksional pembelajaran atau tingkat 

penguasaan terhadap seperangkat materi yang telah diberikan dalam 

proses pembelajaran, dan dapat pula menunjukkan kedudukan siswa 

yang bersangkutan dalam kelompoknya. 

Dalam kaitan dengan rumusan tersebut, sebagai alat evaluasi 

hasil belajar, tes minimal mempunyai dua fungsi, yaitu:  

1) Untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap seperangkat 

materi atau tingkat pencapaian terhadap seperangkat tujuan 

tertentu.  

2) Untuk menentukan kedudukan atau perangkat siswa dalam 

kelompok, tentang penguasaan materi atau pencapaian tujuan 

pembelajaran tertentu.  

Fungsi (a) lebih dititikberatkan untuk mengukur keberhasilan 

program pembelajaran, sedang fungsi (b) lebih dititik beratkan untuk 

mengukur keberhasilan belajar masing-masing individu peserta tes. 

 

a. Tes Menurut Tujuannya  

Dilihat dari segi tujuannya dalam bidang pendidikan, tes 

dapat dibagi menjadi:  

1) Tes Kecepatan (Speed Test)  

Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi peserta tes (testi) dalam hal 

kecepatan berpikir atau keterampilan, baik yang bersifat 

spontanitas (logik) maupun 

2) Tes Kemampuan (Power Test)  

Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi peserta tes dalam 

mengungkapkan kemampuannya (dalam bidang tertentu) dengan 

tidak dibatasi secara ketat oleh waktu yang disediakan. 
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Kemampuan yang dievaluasi bisa berupa kognitif maupun 

psikomotorik. Soal-soal biasanya relatif sukar menyangkut 

berbagai konsep dan pemecahan masalah dan menuntut peserta tes 

untuk mencurahkan segala kemampuannya baik analisis, sintesis 

dan evaluasi.  

3) Tes Hasil Belajar (Achievement Test)  

Tes ini dimaksudkan untuk mengevaluasi hal yang telah diperoleh 

dalam suatu kegiatan. Tes Hasil Belajar (THB), baik itu tes harian 

(formatif) maupun tes akhir semester (sumatif) bertujuan untuk 

mengevaluasi hasil belajar setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran dalam suatu kurun waktu tertentu.  

4) Tes Kemajuan Belajar ( Gains/Achievement Test)  

Tes kemajuan belajar disebut juga dengan tes perolehan adalah tes 

untuk mengetahui kondisi awal peserta didik (testi) sebelum 

pembelajaran dan kondisi akhir setelah pembelajaran. Untuk 

mengetahui kondisi awal peserta didik digunakan pre-tes dan 

kondisi akhir digunakan post-tes. 

5) Tes Diagnostik (Diagnostic Test)  

Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk mendiagnosis 

atau mengidentifikasi kesukaran-kesukaran dalam belajar, 

mendeteksi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesukaran 

belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesukaran atau kesulitan 

belajar tersebut.  

6) Tes Formatif  

Tes formatif adalah penggunaan tes hasil belajar untuk mengetahui 

sejauh mana kemajuan belajar yang telah dicapai oleh siswa dalam 

suatu program pembelajaran tertentu.  
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7) Tes Sumatif  

Istilah sumatif berasal dari kata “sum” yang berarti jumlah. 

Dengan demikian tes sumatif berarti tes yang ditujukan untuk 

mengetahui penguasaan siswa dalam sekumpulan materi pelajaran 

(pokok bahasan) yang telah dipelajari. 

 

b. Bentuk Tes  

Dilihat dari jawaban siswa yang dituntut dalam menjawab atau 

memecahkan persoalan yang dihadapinya, maka tes hasil belajar dapat 

dibagi menjadi 3 jenis :  

 Tes lisan (oral test)  

 Tes tertulis (written test)  

 Tes tindakan atau perbuatan (performance test)  

Penggunaan setiap jenis tes tersebut seyogyanya disesuaikan 

dengan kawasan (domain) perilaku siswa yang hendak diukur. 

Misalnya tes tertulis atau tes lisan dapat digunakan untuk mengukur 

kawasan kognitif, sedangkan kawasan psikomotorik cocok dan tepat 

apabila diukur dengan tes tindakan, dan kawasan afektif biasanya 

diukur dengan skala perilaku, seperti skala sikap.  

1) Bentuk Soal Pilihan Ganda  

Keunggulan dari bentuk soal pilihan ganda ini, antara lain 

adalah sebagai berikut: 

 Pensekoran mudah, cepat, serta objektif  

 Dapat mencakup ruang lingkup bahan/materi yang luas  

 Mampu mengungkap tingkat kognitif rendah sampai tinggi.  

Sementara, selain memilliki keunggulan, soal pilihan ganda juga 

memiliki kelemahan, antara lain adalah sebagai berikut:  

 Menuliskan soalnya relatif lebih sulit dan lama  
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 Memberi peluang siswa untuk menebak jawaban  

 Kurang mampu meningkatkan daya nalar siswa. 

 

2) Bentuk Soal Uraian 

Keunggulan dari bentuk soal uraian ini, antara lain 

adalah sebagai berikut:  

 dapat mengukur kemampuan mengorganisasikan pikiran,  

 menganalisis masalah, dan mengemukakan gagasan secara rinci  

 relatif mudah dan cepat menuliskan soalnya  

 mengurangi faktor menebak dalam menjawab  

Sementara, selain memiliki keunggulan, soal uraian juga memiliki 

kelemahan, antara lain adalah sebagai berikut:  

 jumlah materi (PB/SPB) yang dapat diungkap terbatas  

 Pengoreksian/scoring lebih sukar dan subjektif  

 tingkat reliabilitas soal relaitf lebih rendah  

 

 

c. Ciri-ciri Tes yang Baik  

Sebuah test dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur harus 

memenuhi kriteria, yaitu memiliki validitas, reliabilitas, (validitas dan 

reliabiitas akan dibahas sendiri pada bab selanjutnya) objektivitas, 

praktikabilitas dan ekonomis. 

1) Validitas  

Sebuah alat pengukur dapat dikatakan valid apabila alat 

pengukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara 

tepat. Demikian pula dalam alat-alat evaluasi. Suatu tes dapat dikatakan 

memiliki validitas yang tinggiapabila tes itu tersebut betul-betul dapat 
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mengukur hasil belajar. Jadi bukan sekedar mengukur daya ingatan atau 

kemampuan bahasa saja misalnya.  

Untuk lebih mendukung memahami pengertian tersebut 

selanjutnya akan diuraikan beberapa macam kriteria validitas, yaitu: 

(secara lengkap akan dibahas pada bab selanjutnya). 

a) Content validity (validitas isi)  

Pengujian jenis validitas ini dilakukan secara logis dan rasional 

karena itu disebut juga rational validity atau logical validity. 

Batasan content validity ini menggambarkan sejauh mana tes 

mampu mengukur materi pelajaran yang telah diberikan secara 

representatif dan sejauh mana pula tes dapat mengukur sampel 

yang representatif dari perubahan-perubahan perilaku yang 

diharapkan terjadi pada diri siswa. Dengan demikian suatu tes 

hasil belajar disebut memiliki validitas tinggi secara content, bila 

tes tersebut sudah dapat mengukur sampel yang representatif dari 

materi pelajaran (subject matter) yang diberikan, dan perubahan-

perubahan perilaku (behavioral changes) yang diharapkan terjadi 

pada diri siswa. Misalnya apabila kita ingin memberikan tes 

bahasa inggris untuk kelas II, maka item-itemnya harus diambil 

dari bahan pelajaran kelas II. Kalau diambilnya dari kelas III maka 

tes itu tidak valid lagi. Pengujian jenis validitas ini dilakukan 

secara logis dan rasional karena itu disebut juga rational validity 

atau logical validity. Batasan content validity ini menggambarkan 

sejauh mana tes mampu mengukur materi pelajaran yang telah 

diberikan secara representatif dan sejauh mana pula tes dapat 

mengukur sampel yang representatif dari perubahan-perubahan 

perilaku yang diharapkan terjadi pada diri siswa. Dengan demikian 

suatu tes hasil belajar disebut memiliki validitas tinggi secara 
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content, bila tes tersebut sudah dapat mengukur sampel yang 

representatif dari materi pelajaran (subject matter) yang diberikan, 

dan perubahan-perubahan perilaku (behavioral changes) yang 

diharapkan terjadi pada diri siswa. Misalnya apabila kita ingin 

memberikan tes bahasa inggris untuk kelas II, maka item-itemnya 

harus diambil dari bahan pelajaran kelas II. Kalau diambilnya dari 

kelas III maka tes itu tidak valid lagi. 

Pengujian jenis validitas ini dilakukan secara logis dan rasional 

karena itu disebut juga rational validity atau logical validity. 

Batasan content validity ini menggambarkan sejauh mana tes 

mampu mengukur materi pelajaran yang telah diberikan secara 

representatif dan sejauh mana pula tes dapat mengukur sampel 

yang representatif dari perubahan-perubahan perilaku yang 

diharapkan terjadi pada diri siswa. Dengan demikian suatu tes 

hasil belajar disebut memiliki validitas tinggi secara content, bila 

tes tersebut sudah dapat mengukur sampel yang representatif dari 

materi pelajaran (subject matter) yang diberikan, dan perubahan-

perubahan perilaku (behavioral changes) yang diharapkan terjadi 

pada diri siswa. Misalnya apabila kita ingin memberikan tes 

bahasa inggris untuk kelas II, maka item-itemnya harus diambil 

dari bahan pelajaran kelas II. Kalau diambilnya dari kelas III maka 

tes itu tidak valid lagi. Pengujian jenis validitas ini dilakukan 

secara logis dan rasional karena itu disebut juga rational validity 

atau logical validity. Batasan content validity ini menggambarkan 

sejauh mana tes mampu mengukur materi pelajaran yang telah 

diberikan secara representatif dan sejauh mana pula tes dapat 

mengukur sampel yang representatif dari perubahan-perubahan 

perilaku yang diharapkan terjadi pada diri siswa. Dengan demikian 
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suatu tes hasil belajar disebut memiliki validitas tinggi secara 

content, bila tes tersebut sudah dapat mengukur sampel yang 

representatif dari materi pelajaran (subject matter) yang diberikan, 

dan perubahan-perubahan perilaku (behavioral changes) yang 

diharapkan terjadi pada diri siswa. Misalnya apabila kita ingin 

memberikan tes bahasa inggris untuk kelas II, maka item-itemnya 

harus diambil dari bahan pelajaran kelas II. Kalau diambilnya dari 

kelas III maka tes itu tidak valid lagi. 

b) Predictive validity (validitas ramalan)  

Validitas ramalan artinya ketepatan (kejituan) suatu alat pengukur 

ditunjau dari kemampuan tes tersebut untuk meramalkan prestasi 

yang dicapainya kemudian. Suatu tes hasilbelajar dapat dikatakan 

mempunyai validitas ramlan yang tinggi, apabila hasil yang 

dicapai siswa dalam tes tersebut betul-betul meramalakan sukses 

tidaknya siswa tersebut dalam pelajaran-pelajaran yang akan 

datang. Cara yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya 

validitas ramalan ialah dengan mencari korelasi antara nilai-nilsi 

yang dicapai oleh anak-anak dalam tes tersebut dengan nilai-nilai 

yang dicapai kemudian.  

c) Concurent validity (Validitas bandingan)  

Kejituan suatu tes dilihat dari korelasinya terhadap kecakapan 

yang telah dimiliki saat kini secara riil. Cara yang digunakan untuk 

menilai validitas bandingan ialah dengan jalan mengkorelasikan 

hasil-hasil yang dicapai dalam tes tersebut dengan hasil-hasil yang 

dicapai dalam tes yang sejenis yang telah diketahui mempunyai 

validitas yang tinggi (misalnya tes standar).  

d) Construct Validity (validitas konstruk/susunan teori)  
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Yaitu ketepatan suatu tes ditinjau dari susunan tes tersebut. 

Misalnya kalau kita ingin memberikan tes kecakapan ilmu pasti, 

kita harus membuat soal yang ringkas dan jelas yang benar-benar 

akan mengukur kecakapan ilmu pasti, bukan mengukur 

kemampuan bahasa karena soal itu ditulis secara berkepanjangan 

dengan bahasa yang sulit dimengerti. 

  

2) Reliabilitas  

Reliabilitas berasal dari kata reliable yang berarti dapat 

dipercaya. Reliabilitas suatu tes menunjukan atau merupakan 

sederajat ketetapan, keterandalan atau kemantapan (the level of 

consistency) tes yang bersangkutan dalam mendapatkan data (skor) 

yang dicapai seseorang, apabila tes tersebut diberikan kepadanya pada 

kesempatan (waktu) yang berbeda., atau dengan tes yang pararel 

(eukivalen) pada waktu yang sama. Atau dengan kata lain sebuah tes 

dikatakan reliable apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukan 

ketetapan, keajegan, atau konsisten. Artinya, jika kepada para siswa 

diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap 

siswa akan tetap berada dalam urutan (ranking) yang sama dalam 

kelompoknya. Contoh 

Waktu tes 

Nama siswa 

Pengetesan 

pertama 

Pengetesan 

Kedua 
Ranking 

Andik 6 7 3.a 

Brilian 5.5 6.6 4 

Cindy 8 9 1 

Dedi 5 6 5 

Ervi 6 7 3.b 

Fitra 7 8 2 

 

Ada beberapa cara untuk mencari reliabilitas suatu tes, antara lain:  



100      Evaluasi Pembelajaran 

 

(a). Teknik Berulang  

Tehnik ini adalah dengan memberikan tes tersebut kepada 

sekelompok anak-anak dalam dua kesempatan yang berlainan. 

misalnya suatu tes diberikan pada kepada group A. selang 3 hari 

atau seminggu tes tes tersebut diberikan lagi kepada group A 

dengan syarat-syarat tertentu.  

(b). Teknik Bentuk Paralel  

Teknik ini dipergunakan dua buah tes yang sejenis (tetapi tidak 

identik), mengenai isinya; proses mental yang diukur, tingkat 

kesukaran jumlah item dan aspek-aspek lain.  

(c). Teknik belah dua  

Ada dua prosedur yang dapat digunakan dalam tes belah dua ini 

yaitu:  

 Prosedur ganjil-genap, artinya seluruh item yang 

bernomor ganjil dikumpulkan menjadi satu kelompok 

dan yang bernomor genap menjadi kelompok yang lain.  

 Prosedur secara random, misalnya dengan jalan lotre, 

atau dengan jalan menggunakan tabel bilangan random.  

 

3) Objektivitas  

Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam 

melaksanakan tes itu tidak ada faktor subyektif yang mempengaruhi. 

Hal ini terutama pada sistem skoringnya, apabila dikaitkan dengan 

reliabilitas maka obyektivitas menekankan ketetapan pada sistem 

skoring, sedangkan reliabilitas menekankan ketetapan dalam hasil tes. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi subjektivitas dari sesuatu tes yaitu 

bentuk tes dan penilaian.  
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4) Praktikabilitas  

Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi 

apabila tes itu bersifat praktis, mudah untuk pengadministrasiannya. 

Tes yang praktis adalah tes yang:  

(a). Mudah dilaksanakannya; misalnya tidak menuntut peralatan yang 

banyak dan memberi kebebasan kepada siswa untuk 

mengerjakan terlebih dahulu bagian yang dianggap mudah oleh 

siswa.  

(b). Mudah memeriksanya artinya bahwa tes itu dilengkapi dengan 

kunci jawaban maupun pedoman skoringnya. Untuk soal yang 

obyektif, pemeriksaan akan lebih mudah dilakukan jika 

dikerjakan oleh siswa dalam lembar jawaban.  

(c). Dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat 

diberikan/ diawali oleh orang lain. 

 

5) Ekonomis  

Yang dimaksud dengan ekonomis ialah bahwa pelaksanaan tes 

tersebut tidak membutuhkan ongkos/biaya yang mahal, tenaga yang 

banyak danwaktu yang lama, baik untuk memproduksinya maupun 

untuk melaksanakan dan mengolah hasilnya.  

Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tes tersebut, 

sewajarnya dapat dihasilkan alat tes (soal-soal) yang berkualitas yang 

memenuhi syarat-syarat dibawah ini :  

(a). Shahih (valid), yaitu mengukur yang harus diukur, sesuai dengan 

tujuan  

(b). Relevan, dalam arti yang diuji sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan  
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(c). Spesifik, soal yang hanya dapat dijawab oleh peserta didik yang 

betul-betul belajar dengan rajin  

(d). Tidak mengandung ketaksaan (tafsiran ganda). harus ada patokan; 

tugas ditulis konkret. Apa yang harus diminta; harus dijawab berapa 

lengkap  

(e). Representatif, soal mewakili materi ajar secara keseluruhan  

(f). Seimbang, dalam arti pokok-pokok yang penting diwakili, dan 

yang tidak penting tidak selalu perlu. 

 

c. Teknik Nontes  

Teknik nontes sangat penting dalam mengevaluasi siswa pada 

ranah afektif dan psikomotor, berbeda dengan teknik tes yang lebih 

menekankan asfek kognitif. Ada beberapa macam teknik nontes, yakni: 

pengamatan (observation), wawancara (interview), kuesioner/angket 

(questionanaire), dan analisis dokumen yang bersifat unobtrusive. 

1) Observasi  

Contoh Pedoman Observasi  

Mata Pelajaran  : IPA  

Konsep/Subkonsep : 1.1 Vegetatif Buatan 1.1.1. Mencangkok  

Kelas   : IV  

Hari/tanggal  : Senin 16 Oktober 2015  

Jampel ke-  : 1  

Nama Siswa  : Ali 

No 
KEGIATAN/ASPEK YANG 

DINILAI 
NILAI KET 

1 
Langkah persiapan (penyiapan alat 

dan bahan)  

.....  

2 Cara mengelupas kulit bagian luar  .....  

3 Cara mengelupas kulit bagian dalam  .....  

4 Cara membersihkan getah/ lendir  .....  
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5 Cara menaburkan tanah  .....  

6 Cara membungkus dan mengikat  .....  

Jumlah .....  

Rata-rata .....  

Catatan: >> Pemberian nilai dapat menggunakan angka 1 – 10 atau A, B, 

C, D 

Contoh observasi dengan check-list  

Mengungkap perilaku/sikap siswa dalam mengikuti pelajaran Biologi  

Nama Siswa : Siti Munairoh  

Kelas  : II 

No 

Kegiatan/  
Aspek yang dinilai  

SL  
selalu  

Sr  
sering  

Kd  
kadang  

TP  
Tdk 

prnh  

1 Hadir tepat waktu  V    

2 
Rapi dalam 

berpakaian  

V    

3 
Hormat kepada 

guru  

V    

4 
Suka mengganggu 

teman  

V    

5 
Mengerjakan PR di 

sekolah  

V    

Rekap Penilaian 

 

2) Wawancara (Interview)  

Contoh Pedoman Wawancara  

a. Wawancara Terbimbing (guided interview)  

Nama Siswa  :  

Kelas   :  

Hari/ Tangal  :  

 Pokok Pembicaraan:  
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Mengungkap kebiasaan di rumah dan penggunaan waktu luang 

siswa  

1.  Apa yang kamu lakukan sepulang sekolah sampai menjelang 

tidur?  

2. Apakah kamu suka olahraga, jenis olahraga apa? Adakah 

jadwal khusus untuk olahraga?  

3. Dalam sepekan berapa kali kamu belajar kelompok? Mata 

pelajaran apa yang paling sering dibahas bersama?  

4. Adakah kelompok belajar di tempat tinggalmu? Bagaimana 

peran kamu dalam kelompok tersebut? 

5. Kapan dan bagaimana cara kamu belajar di rumah?  

 

b.  Wawancara bebas (unguided interview)  

Nama Siswa :  

Kelas  :  

Hari/Tgl :  

Pokok Pembicaraan:  

Mengungkap tanggapan siswa terhadap kebijakan kepala sekolah 

tentang Kegiatan Tadabur Alam  

(siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikem-

bangkan lebih jauh atas dasar jawaban sebelumnya, sampai 

diperoleh kesimpulan yang jelas atau dibatasi waktu) 
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3) Kuesioner (Questionaire)  

Contoh penggunaan kuesioner  

Nama Siswa:  

1. Pada waktu melihat sampah bertebaran di jalan, saya berusaha 

untuk membuang ke tempat sampah: sangat sering  

a) sering  

b) kadang-kadang  

c) jarang  

d) tidak pernah  

 

2. Saya mengerjakan PR setelah teman-teman mengerjakan: 

selalu  

a) sering  

b) kadang-kadang  

c) jarang  

d) tidak pernah  

 

3. Adam berkata kepada temannya: “Kalau tidak ada PR kita 

tidak perlu belajar”. Terhadap pernyataan Adam tersebut, 

saya: sangat setuju  

a) setuju  

b) ragu-ragu  

c) tidak setuju  

d) sangat tidak setuju  

 

 

 

 

SCAN QR CODE BAB 5 
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Rangkuman  

Atas dasar pemaparan dan pembahasan tentang evaluasi 

pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan beberapa kajian dan 

pembahasan yang esensial dari bab ini, yakni sebagai berikut:  

1. Tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang 

berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan 

oleh siswa atau sekelompok siswa sehingga menghasilkan nilai 

tentang tingkah laku atau prestasi siswa  

2. Fungsi tes terdiri dari dua yaitu: (a) Untuk mengukur tingkat 

penguasaan terhadap seperangkat materi atau tingkat pencapaian 

terhadap seperangkat tujuan tertentu. b).Untuk menentukan 

kedudukan atau perangkat siswa dalam kelompok, tentang 

penguasaan materi atau pencapaian tujuan pembelajaran tertentu.  

3. Dilihat dari segi tujuannya dalam bidang pendidikan, tes dapat dibagi 

menjadi: (1) tes kecepatan, (2) tes kemampuan, (3) tes hasil belajar, 

(4) tes kemajuan belajar, (5) tes diagnostik, (6) tes formatif dan (7) tes 

sumatif  

4. Bentuk tes terbagi atas tiga: (1) tes lisan, (2) tes tertulis dan (3) tes 

tindakan atau perbuatan  

5. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai alat evaluasi, antara lain, kuesioner, tes, skala, 

format observasi, wawancara,dan analisa dokumen. Dari sekian 

banyak alat evaluasi, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yakni alat tes dan nontes  
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Soal-Soal Latihan  

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan tepat!  

1. Sebutkan dan jelaskan macam-macam teknik tes!  

2. Jelaskan fungsi dan penggolangan tes dalam evaluasi 

pembelajaran!  

3. Sebutkan perbedaan antara observasi, interview dan angket!  

4. Sebutkan Ciri-ciri tes yang baik!  

5. Sebutkan tujuan tes tes ditinjau dari segi tujuan! 
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BAB 6 

VALIDITAS DAN RELIABILITAS TES 

 
1. Deskripsi Singkat  

Pada bab ini akan dibahas tentang memahami validitas dan 

reliabilitas, dan merupakan dasar bagi bab-bab selanjutnya seperti 

memahami teknik pemeriksaan, pemberian skor dan pengolahan hasil tes 

hasil belajar. Oleh karena itu diharapkan Anda dapat memahami materi ini 

secara baik.  

 

2. Relevansi 

Pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh mahasiswa 

ketika masih berada pada jenjang SMA dan semester awal, akan lebih 

diasah, karena mahasiswa akan memahami dengan jelas konsep evaluasi, 

pe ngukuran dan penilaian. Selain itu, materi pada bab-bab selanjutnya di 

mata kuliah evaluasi pembelaran ini merupakan penunjang ketika 

mahasiswa akan mengolah data dalam penyusunan skripsi.  

 

3. Kompetensi Dasar:  

Mampu memahi dan menjelaskan konsep validitas dan reliabilitas 

dalam evaluasi pembelajaran. Kompetensi dasar ini terdiri atas empat 

indikator yakni :  

a.   Menjelaskan konsep validitas  

b. Menjelaskan macam-macam validitas  

c. Memahami dan menjelaskan konsep reliabilitas  

d. Memahami dan menjelaskan macam-macam reliabilitas.  
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4. Materi Kuliah  

a. Validitas (Kesahihan)  

Tugas utama dalam pengukuran adalah memilih alat ukur yang 

dapat dipertanggung jawabkan untuk mengukur tingkah laku/sifat 

sesuatu yang diukur. Muller mengatakan bahwa kualitas instrumen 

penelitian ditentukan oleh dua kriteria utama yaitu kesahihan dan 

keterandalan. (Daniel Mueller, 1986: 57) Ary dkk (1982: 281) 

mengemukakan kesahihan menunjukkan pada sejauh mana suatu alat 

ukur mampu mengukur apa yang harus diukur. Croccher dan Algina 

berpandangan, kesahihan juga tidak sekedar mengukur apa yang 

hendak diukur, melainkan juga mengandung pengertian sejauh mana 

informasi yang diperoleh dari pengukuran dapat dinterpretasikan 

sebagai tingkat atau karakteristik yang diukur.  

Fraenkel dan Wallen (1993: 138) mengemukakan bahwa 

kesahihan merupakan gagasan yang paling penting untuk 

dipertimbangkan apabila mempersiapkan atau menyeleksi penggunaan 

suatu intrumen. Tinggi redahnya kesahihan instrumen tergantung pada 

ketepatan dan kecermatan skala itu mampu mengukur atribut yang 

dirancang untuk diukur. Skala yang hanya mampu mengungkapkan 

sebagai atribut yang seharusnya atau justru mengukur atribut lain, 

dikatakan sebagai skala yang tidak sahih/tidak valid.  

Selanjutnya Ary, dan kawan-kawan (182: 282) terhadap tiga 

klasifikasi kesahihan berdasarkan pendekatan fundamental dalam 

menyusun instrumen dan alat ukur penelitian yaitu kesahihan isi 

(conten validity), kesahihan yang berkaitan dengan kriteria (criterion 

related validity) dan konstruk (construct validity).  
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Kesahihan suatu instrumen harus menjawab persoalan sejauh 

mana butir-butir tes mencakup keseluruhan situasi yang ingin diukur 

oleh tes tersebut dan biasanya ditetapkan berdasarkan analisis rasional 

terhadap tes yang penilaiannya didasarkan pada pertimbangan 

subyektif dalam hal ini prosedur kesahihannya tidak melibatkan 

perhitungan statistik.  

Terdapat dua macam tipe kesahihan isi yaitu face validity dan 

logical validity. Face falidity tercapai apabila pemeriksaan terhadap 

butir-butir tes memberi kesimpulan bahwa tes tersebut mengukur 

aspek-aspek yang relevan. Dasar penyimpulannya lebih banyak 

didsarkan pada akal sehat. Logical validity atau sampling validity 

adalah tipe kesahihan yang menurut batasan seksama terhadap kawasan 

tingkah laku yang diukur dan suatu rancangan logis mencakup bagian-

bagian kawasan tingkah laku tersebut. 

 

Kesahihan isi menunjuk pada sejauh mana instrumen 

mencerminkan muatan yang dikehendaki. Pada dasarnya kesahihan 

muatan merupakan sebentuk penilaian atau keputusan, baik yang 

dilakukan sendiri atau bersama-sama orang lain untuk 

mempertimbangkan kerepsentatipan butir alat ukur dalam semesta 

muatan. Kesahihan yang berhubungan dengan kriteria menunjuk pada 

hubungan antara skor suatu instrumen pengukuran dengan suatu kriteria 

luar yang mandiri, dipercaya dapat mengukur tingkah laku atau ciri-ciri 

yang diselidiki kesahihan yang dikaitkan dengan kriteria terdiri dari 

kesahihan prediksi dan kesahihan konkurensi.  

Kesahihan prediksi berkenan dengan korelasi antara skor tes 

dengan suatu kriteria yang akan terjadi dikemudian hari. Setelah subyek 

dikenai tes untuk mencari kesahihan prediksi subyek diberikan 
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tenggang waktu tertentu sebelum skor kriteria diambil dari subyek yang 

sama. Misalnya untuk melihat kesahihan prediksi untuk masuk 

perguruan tinggi, maka skor kriterianya dapat diambil dari indeks 

prestasi yang dicapai setelah beberapa semester atau beberapa tahun 

kemudian. Seberapa jauh skor tes masuk perguruan tinggi ini berkaitan 

dengan keberhasilan perguruan tinggi seperti yang diukur indeks 

prestasi menunjukkan tingkat kesahihan tes tersebut yang dikaitkan 

dengan kriteria untuk meramalkan indeks prestasi. Sesuai dengan 

namanya kesahihan semacam ini lebih memberi penekanan pada 

kriteria dan bukan pada instrumen itu sendiri. Hal utama yang perlu 

diperhatikan adalah apa yang dapat diramalkan oleh instrumen tersebut 

bukan isi instrumen.  

Kesahihan konkurensi berkenaan dengan korelasi antara skor 

tes dan suatu ukuran kriteria yang diperoleh pada waktu yang 

sama/pada waktu berdekatan. Koefisien korelasi antara antara suatu tes 

buatan dengan tes standar yang datanya diperoleh dalam waktu 

bersamaan atau berdekatan adalah salah satu contoh dari koefisien 

kesahihan konkurensi.  

Jika seorang peneliti ingin mempertanyaakan apa yang 

sebenarnya diukur oleh suatu instrumen, maka ia mempersoalkan 

kesahihan konstruk instrumen tersebut. Kesahihan konstruk 

menunjukkan pada sejauh mana suatu tes mengukur sifat atau konstruk 

tertentu. Hal ini penting bagi instrumen yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan atau sifat kejiwaan seseorang. Misalnya 

kecemasan, sikap, motivasi, bakat, nalar yang tidak dapat diukur secara 

langsung. Konstruk adalah suatu gagasan teoritis yang menjelaskan dan 

mengorganisasikan aspek-aspek yang terdapat dalam pengetahuan. 

(Phophan, 1982:113) Sehubungan dengan itu, Azwar (1986: 58) 
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menambahkan kesahihan konstruk mengacu pada sejauh mana suatu tes 

mengukur theoritical construct yang menjadi dasar penyusunan tes 

tersebut.  

Djaali dan Mudjiono (2004: 68) menyatakan bahwa kesahihan 

konstruk adalah kesahihan yang mempermasalahkan seberapa jauh 

item-item tersebut mampu mengukur apa yang benar-benar 

dimaksudkan hendak diukur sesuai dengan konstruk atau konsep 

khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Berkaitan 

dengan hal ini Grolund dan Linn (1990: 75) berpendapat bahwa 

construct validity suatu tes berhubungan dengan pernyataan sejauh 

mana tes tersebut mampu mengukur konstruk psokologis yang terdapat 

pada suatu aspek perilaku individu yang akan diukur oleh tes yang 

bersangkutan. Walizer dan Wienir (1991: 106) menyatakan bahwa ide 

dasar yang ada dibalik pengujian kesahihan suatu indikator atau 

pengukuran adalah unutuk menjajaki tingkat kesesuain antara suatu 

batasan konseptual yang diberikan dan batasan operasional yang telah 

dikembangkan.  

Aiken (1997: 98) berpendapat bahwa dalam rangka 

penyusunan suatu instrumen pengujian kesahihan konstruk 

memusatkan perhatian pada peran teori psikologi, yang bertujuan 

menetapkan konstruk psikologi apa yang diukur oleh suatu tes dan 

seberapa jauh kontruk tersebut dapat diukur. Adapun sumber-sumber 

bukti kesahihan konstruk suatu tes antara lain berasal dari (1) penilaian 

para ahli mengenai isi tes yang berkenaan dengan konstruk yang 

diamati; (2) analisis konsistensi internal tes; (3) penelitian saling 

berhubungan antara skor tes dengan variabel lainnya pada kelompok 

yang berbeda; (4) analisis faktor; (5) menanyakan tes tersebut secara 
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rinci mengenai respon mereka terhadap tes atau skala untuk memancing 

munculnya ungkapan proses mental khusus dalam tanggapan mereka.  

Pengukuran kesahihan konstruk dapat dilakukan dengan 

berbagai cara yang berbeda. Popham (1982: 114) mengemukakan ada 

tiga cara yang dapat dilakukan yaitu : (1) inervention stues, penelitian 

yang memperlihatkan bahwa respon obyek ukur berbeda setelah 

diberikan beberapa urutan perlakuan; (2) penelitian yang 

memperlihatkan bahwa individu yang mewakili populasi berbeda, 

memiliki skor yang berbeda pula; (3) penelitian korelasi antara suatu 

tes dengan tes lain.  

Secara lengkap Anastasi dan Urbina (197: 153-158) memberi 

teknik-teknik pengukuran kesahihan konstruk seperti: (1) Analisis 

perkembangan umur. Kriteria yang dilakukan untuk melihat kesahihan 

sejumlah tes inteligensi secara rasional adalah perbedaan umur. Oleh 

karena kemajuan intelektual berkembang seiring dengan meningkatnya 

umur, maka tes inteligensi harus mampu melihat memperlihatkan 

adanya pertambahan kemampuan intelektual obyek ukur sesuai dengan 

perkembangan umurnya; (2) Analisis korelasi antara satu tes dengan tes 

yang lain. Teknik ini dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi 

antara dua tes. Korelasi antara suatu tes baru yang serupa dengan tes 

terdahulu kadang-kadang menunjukkan bukti bahwa tes baru tersebut 

mengukur wawasan tingkah laku yang sama; (3) Analisis faktor. Secara 

esensial analisis faktor adalah suatu teknis analisis penyaring untuk 

menganilis saling hubungan diantara butir-butir instrumen. Dalam 

mengembangkan suatu tes sifat psikologis maka analisis faktor sangat 

relevan untuk menguji kesahihan konstruk. Teknik ini dilakukan 

dengan cara menganalisis butir-butir instrumen yang tedapat dalam 

sejumlah faktor. Butir-butir yang memiliki unsur kebersamaan 
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digabung menjadi suatu faktor baru; (4) Konsistensi Internal. Teknik 

ini dilakukan dengan cara menganilis keterkaitan setiap butir tes 

terhadap keseluruhan tes. Butir-butir tes yang memiliki koefisien 

korelasi rendah dengan keseluruhan tes dibuang dan sebaliknya butir 

yang tinggi korelasinya dengan keseluruhan tes dinyatakan mampu 

mengukur konstruk yang ingin diukur oleh tes tersebut; (5) Kesahihan 

konvergen dan diskriminan. Kesahihan konvergen mengukur apakah 

suatu perangkat tes yang diujik cobakan dengan berbagai macam 

metode mampu mengukur konstruk yang sama tanpa adanya perbedaan 

hasil ukur. Sebaliknya kesahihan diskriminan mengukur apakah 

perangkat tes yang mampu digunakan untuk mengukur dua konstruk 

yang berbeda mampu memperlihatkan adanya perbedaan hasil ukur; (6) 

Intervensi eksperimental. teknik ini dilakukan dengan mengadakan 

perlakuan pembelajaran mengenai konstruk tertentu. Setelah 

perlakukan dilaksanakan tes untuk mengukur prestasi belajar. Obyek 

ukur, jika hasil ukur prestasi belajar yang diperoleh jauh lebih tinggi 

dari hasil ukur sebelum pembelajaran, maka perangkat tes yang 

digunakan dinyatakan mampu mengukur konstruk yang dibelajarkan 

tersebut.  

Berdasarkan karakteristik kegiatan interaksi sosial sebagai 

prilaku yang dimiliki individu, serta prosedur pengukuran yang 

dilakukan melalui pengembangan konsep, maka penentuan kesahihan 

instrumen dilakukan dengan teknik kesahihan konstruk. Penentuan 

dengan teknik ini mencakup dua tahap utama yaitu : (1) tahap teoritik, 

dengan cara penilaian rancangan alat ukur oleh sejumlah penilai yang 

menguasai tentang masalah; (2) tahap empirik, berdasarkan data-data 

uji coba alat ukur kepada sejumlah responden.  
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Tugas utama dalam pengukuran adalah memilih alat ukur yang 

dapat dipertanggung jawabkan untuk mengukur tingkah laku/sifat 

sesuatu yang diukur. Muller mengatakan bahwa kualitas instrumen 

penelitian ditentukan oleh dua kriteria utama yaitu kesahihan dan 

keterandalan. (Daniel Mueller, 1986: 57) Ary dkk (1982: 281) 

mengemukakan kesahihan menunjukkan pada sejauh mana suatu alat 

ukur mampu mengukur apa yang harus diukur. Croccher dan Algina 

berpandangan, kesahihan juga tidak sekedar mengukur apa yang 

hendak diukur, melainkan juga mengandung pengertian sejauh mana 

informasi yang diperoleh dari pengukuran dapat dinterpretasikan 

sebagai tingkat atau karakteristik yang diukur.  

Fraenkel dan Wallen (1993: 138) mengemukakan bahwa 

kesahihan merupakan gagasan yang paling penting untuk 

dipertimbangkan apabila mempersiapkan atau menyeleksi penggunaan 

suatu intrumen. Tinggi redahnya kesahihan instrumen tergantung pada 

ketepatan dan kecermatan skala itu mampu mengukur atribut yang 

dirancang untuk diukur. Skala yang hanya mampu mengungkapkan 

sebagai atribut yang seharusnya atau justru mengukur atribut lain, 

dikatakan sebagai skala yang tidak sahih/tidak valid.  

Selanjutnya Ary, dan kawan-kawan (182: 282) terhadap tiga 

klasifikasi kesahihan berdasarkan pendekatan fundamental dalam 

menyusun instrumen dan alat ukur penelitian yaitu kesahihan isi 

(conten validity), kesahihan yang berkaitan dengan kriteria (criterion 

related validity) dan konstruk (construct validity).  

Kesahihan suatu instrumen harus menjawab persoalan sejauh 

mana butir-butir tes mencakup keseluruhan situasi yang ingin diukur 

oleh tes tersebut dan biasanya ditetapkan berdasarkan analisis rasional 

terhadap tes yang penilaiannya didasarkan pada pertimbangan 
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subyektif dalam hal ini prosedur kesahihannya tidak melibatkan 

perhitungan statistik.  

Terdapat dua macam tipe kesahihan isi yaitu face validity dan 

logical validity. Face falidity tercapai apabila pemeriksaan terhadap 

butir-butir tes memberi kesimpulan bahwa tes tersebut mengukur 

aspek-aspek yang relevan. Dasar penyimpulannya lebih banyak 

didsarkan pada akal sehat. Logical validity atau sampling validity 

adalah tipe kesahihan yang menurut batasan seksama terhadap kawasan 

tingkah laku yang diukur dan suatu rancangan logis mencakup bagian-

bagian kawasan tingkah laku tersebut. 

 

Kesahihan isi menunjuk pada sejauh mana instrumen 

mencerminkan muatan yang dikehendaki. Pada dasarnya kesahihan 

muatan merupakan sebentuk penilaian atau keputusan, baik yang 

dilakukan sendiri atau bersama-sama orang lain untuk 

mempertimbangkan kerepsentatipan butir alat ukur dalam semesta 

muatan. Kesahihan yang berhubungan dengan kriteria menunjuk pada 

hubungan antara skor suatu instrumen pengukuran dengan suatu kriteria 

luar yang mandiri, dipercaya dapat mengukur tingkah laku atau ciri-ciri 

yang diselidiki kesahihan yang dikaitkan dengan kriteria terdiri dari 

kesahihan prediksi dan kesahihan konkurensi.  

Kesahihan prediksi berkenan dengan korelasi antara skor tes 

dengan suatu kriteria yang akan terjadi dikemudian hari. Setelah subyek 

dikenai tes untuk mencari kesahihan prediksi subyek diberikan 

tenggang waktu tertentu sebelum skor kriteria diambil dari subyek yang 

sama. Misalnya untuk melihat kesahihan prediksi untuk masuk 

perguruan tinggi, maka skor kriterianya dapat diambil dari indeks 

prestasi yang dicapai setelah beberapa semester atau beberapa tahun 
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kemudian. Seberapa jauh skor tes masuk perguruan tinggi ini berkaitan 

dengan keberhasilan perguruan tinggi seperti yang diukur indeks 

prestasi menunjukkan tingkat kesahihan tes tersebut yang dikaitkan 

dengan kriteria untuk meramalkan indeks prestasi. Sesuai dengan 

namanya kesahihan semacam ini lebih memberi penekanan pada 

kriteria dan bukan pada instrumen itu sendiri. Hal utama yang perlu 

diperhatikan adalah apa yang dapat diramalkan oleh instrumen tersebut 

bukan isi instrumen.  

Kesahihan konkurensi berkenaan dengan korelasi antara skor 

tes dan suatu ukuran kriteria yang diperoleh pada waktu yang 

sama/pada waktu berdekatan. Koefisien korelasi antara antara suatu tes 

buatan dengan tes standar yang datanya diperoleh dalam waktu 

bersamaan atau berdekatan adalah salah satu contoh dari koefisien 

kesahihan konkurensi.  

Jika seorang peneliti ingin mempertanyaakan apa yang 

sebenarnya diukur oleh suatu instrumen, maka ia mempersoalkan 

kesahihan konstruk instrumen tersebut. Kesahihan konstruk 

menunjukkan pada sejauh mana suatu tes mengukur sifat atau konstruk 

tertentu. Hal ini penting bagi instrumen yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan atau sifat kejiwaan seseorang. Misalnya 

kecemasan, sikap, motivasi, bakat, nalar yang tidak dapat diukur secara 

langsung. Konstruk adalah suatu gagasan teoritis yang menjelaskan dan 

mengorganisasikan aspek-aspek yang terdapat dalam pengetahuan. 

(Phophan, 1982:113) Sehubungan dengan itu, Azwar (1986: 58) 

menambahkan kesahihan konstruk mengacu pada sejauh mana suatu tes 

mengukur theoritical construct yang menjadi dasar penyusunan tes 

tersebut.  
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Djaali dan Mudjiono (2004: 68) menyatakan bahwa kesahihan 

konstruk adalah kesahihan yang mempermasalahkan seberapa jauh 

item-item tersebut mampu mengukur apa yang benar-benar 

dimaksudkan hendak diukur sesuai dengan konstruk atau konsep 

khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Berkaitan 

dengan hal ini Grolund dan Linn (1990: 75) berpendapat bahwa 

construct validity suatu tes berhubungan dengan pernyataan sejauh 

mana tes tersebut mampu mengukur konstruk psokologis yang terdapat 

pada suatu aspek perilaku individu yang akan diukur oleh tes yang 

bersangkutan. Walizer dan Wienir (1991: 106) menyatakan bahwa ide 

dasar yang ada dibalik pengujian kesahihan suatu indikator atau 

pengukuran adalah unutuk menjajaki tingkat kesesuain antara suatu 

batasan konseptual yang diberikan dan batasan operasional yang telah 

dikembangkan.  

Aiken (1997: 98) berpendapat bahwa dalam rangka 

penyusunan suatu instrumen pengujian kesahihan konstruk 

memusatkan perhatian pada peran teori psikologi, yang bertujuan 

menetapkan konstruk psikologi apa yang diukur oleh suatu tes dan 

seberapa jauh kontruk tersebut dapat diukur. Adapun sumber-sumber 

bukti kesahihan konstruk suatu tes antara lain berasal dari (1) penilaian 

para ahli mengenai isi tes yang berkenaan dengan konstruk yang 

diamati; (2) analisis konsistensi internal tes; (3) penelitian saling 

berhubungan antara skor tes dengan variabel lainnya pada kelompok 

yang berbeda; (4) analisis faktor; (5) menanyakan tes tersebut secara 

rinci mengenai respon mereka terhadap tes atau skala untuk memancing 

munculnya ungkapan proses mental khusus dalam tanggapan mereka.  

Pengukuran kesahihan konstruk dapat dilakukan dengan 

berbagai cara yang berbeda. Popham (1982: 114) mengemukakan ada 
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tiga cara yang dapat dilakukan yaitu : (1) inervention stues, penelitian 

yang memperlihatkan bahwa respon obyek ukur berbeda setelah 

diberikan beberapa urutan perlakuan; (2) penelitian yang 

memperlihatkan bahwa individu yang mewakili populasi berbeda, 

memiliki skor yang berbeda pula; (3) penelitian korelasi antara suatu 

tes dengan tes lain.  

Secara lengkap Anastasi dan Urbina (197: 153-158) memberi 

teknik-teknik pengukuran kesahihan konstruk seperti: (1) Analisis 

perkembangan umur. Kriteria yang dilakukan untuk melihat kesahihan 

sejumlah tes inteligensi secara rasional adalah perbedaan umur. Oleh 

karena kemajuan intelektual berkembang seiring dengan meningkatnya 

umur, maka tes inteligensi harus mampu melihat memperlihatkan 

adanya pertambahan kemampuan intelektual obyek ukur sesuai dengan 

perkembangan umurnya; (2) Analisis korelasi antara satu tes dengan tes 

yang lain. Teknik ini dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi 

antara dua tes. Korelasi antara suatu tes baru yang serupa dengan tes 

terdahulu kadang-kadang menunjukkan bukti bahwa tes baru tersebut 

mengukur wawasan tingkah laku yang sama; (3) Analisis faktor. Secara 

esensial analisis faktor adalah suatu teknis analisis penyaring untuk 

menganilis saling hubungan diantara butir-butir instrumen. Dalam 

mengembangkan suatu tes sifat psikologis maka analisis faktor sangat 

relevan untuk menguji kesahihan konstruk. Teknik ini dilakukan 

dengan cara menganalisis butir-butir instrumen yang tedapat dalam 

sejumlah faktor. Butir-butir yang memiliki unsur kebersamaan 

digabung menjadi suatu faktor baru; (4) Konsistensi Internal. Teknik 

ini dilakukan dengan cara menganilis keterkaitan setiap butir tes 

terhadap keseluruhan tes. Butir-butir tes yang memiliki koefisien 

korelasi rendah dengan keseluruhan tes dibuang dan sebaliknya butir 



    Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani   
121     

yang tinggi korelasinya dengan keseluruhan tes dinyatakan mampu 

mengukur konstruk yang ingin diukur oleh tes tersebut; (5) Kesahihan 

konvergen dan diskriminan. Kesahihan konvergen mengukur apakah 

suatu perangkat tes yang diujik cobakan dengan berbagai macam 

metode mampu mengukur konstruk yang sama tanpa adanya perbedaan 

hasil ukur. Sebaliknya kesahihan diskriminan mengukur apakah 

perangkat tes yang mampu digunakan untuk mengukur dua konstruk 

yang berbeda mampu memperlihatkan adanya perbedaan hasil ukur; (6) 

Intervensi eksperimental. teknik ini dilakukan dengan mengadakan 

perlakuan pembelajaran mengenai konstruk tertentu. Setelah 

perlakukan dilaksanakan tes untuk mengukur prestasi belajar. Obyek 

ukur, jika hasil ukur prestasi belajar yang diperoleh jauh lebih tinggi 

dari hasil ukur sebelum pembelajaran, maka perangkat tes yang 

digunakan dinyatakan mampu mengukur konstruk yang dibelajarkan 

tersebut.  

Berdasarkan karakteristik kegiatan interaksi sosial sebagai 

prilaku yang dimiliki individu, serta prosedur pengukuran yang 

dilakukan melalui pengembangan konsep, maka penentuan kesahihan 

instrumen dilakukan dengan teknik kesahihan konstruk. Penentuan 

dengan teknik ini mencakup dua tahap utama yaitu : (1) tahap teoritik, 

dengan cara penilaian rancangan alat ukur oleh sejumlah penilai yang 

menguasai tentang masalah; (2) tahap empirik, berdasarkan data-data 

uji coba alat ukur kepada sejumlah responden.  

Jika penelaahan terhadap penulisan butir-butir instrumen dan 

penilaian para pakar telah menunjukkan konsistensi, maka instrumen 

tersebut memiliki kesahihan konstruk yang baik. 

Validitas menunjuk kepada sejauh mana suatu alat mampu 

mengukur apa yang hendak diukur. Dalam dunia pendidikan kita 



122      Evaluasi Pembelajaran 

 

mengenal bermacam-macam validitas tes;, validitas suatu tes dapat 

dibedakan menjadi empat macam, yaitu validitas isi, validitas konstruk, 

validitas konkuren, dan validitas prediksi yang akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Yang dimaksud validitas isi derajat dimana sebuah tes mengukur 

cakupan substansi yang akan diukur. Untuk mendapatkan validitas 

isi memerlukan dua aspek penting, yaitu valid isi dan valid 

samplingnya. Valid isi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan 

apakah item-item itu menggambarkan pengukuran dalam cakupan 

yang ingin diukur. Sedangkan validitas sampling pada umumnya 

berkaitan dengan bagaimanakah baiknya statu sampel tes 

merepresentasikan total cakupan isi.  

2. Validitas Konstruk; merupakan derajat yang menunjukkan suatu 

tes mengukur sebuah konstruk sementara atau hypotetical 

construct. Konstruk secara definitif merupakan suatu sifat yang 

tidak dapat diobservasi, tetapi kita dapat merasakan pengaruhnya 

melalui satu atau dua indra kita. Proses melakukan validitas 

konstruk dengan cara melibatkan hipótesis testing yang dideduksi 

dari teori yang menyangkut dengan konstruk yang relevan.  

3. Validitas konkuren; adalah derajat dimana skor dalam suatu tes 

dihubungkan dengan skor lain yang telah dibuat. Tes dengan 

validasi konkuren biasanya diadministrasikan dalam waktu yang 

sama atau kriteria valid yang sudah ada. Validitas konkuren 

ditentukan dengan membangun analisis hubungan atau perbedaan. 

Metode hubungan pada umumnya dilakukan dengan cara 

melibatkan antara skor-skor pada tes dengan skor yang telah baku 

atau kriteria tes yang sudah ada. Hasil yang dicapai atau koefisien 

validitas yang muncul menunjukkan derajat hubungan validitas tes 



    Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani   
123     

yang baru. Jika koefisien tinggi, berarti tes yang baru mempunyai 

validitas konkuren yang baik. Sebaliknya tes yang baru dikatakan 

mempunyai validitas konkuren jelek, jika koefisien yang 

dihasilkan rendah. 

4. Validitas prediksi; adalah derajat yang menunjukkan suatu tes 

dapat memprediksi tentang bagaimana seseorang akan melakukan 

suatu prospek tugas atau pekerjaan yang direncanakan. Instrumen 

validitas prediksi mungkin bervariasi bentuknya tergantung 

kepada beberapa faktor misalnya; kurikulum yang digunakan, 

buku pegangan yang dipakai, intensitas mengajar dan letak 

geografi atau daerah sekolah. Validitas prediksi suatu tes pada 

umumnya ditentukan dengan membangun hubungan antara skor 

tes dan beberapa ukuran keberhasilan dalam situasi tertentu yang 

digunakan untuk memprediksi keberhasilan, yang selanjutnya 

disebut sebagai pediktor. Sedangkan tingkah laku yang hendak 

diprediksi pada umumnya disebut criterion. Validitas ini disebut 

juga validitas empiris atau kriteria yang artinya validitas 

ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun 

kriteria eksternal. Validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria 

internal disebut validitas internal sedangkan validitas yang 

ditentukan berdasarkan kriteria disebut validitas eksternal. 

Validitas ekternal dibagi lagi menjadi (a) validitas kongkuren dan 

(b) validitas prediktif.  

Validitas internal termasuk kelompok validitas kriteria 

yang merupakan validitas yang diukur dengan besaran yang 

menggunakan instrumen sebagai suatu kesatuan (keseluruhan 

butir) sebagai kriteria untuk menentukan validitas item atau butir 

atau item suatu instrumen dengan menggunakan hasil ukur 
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instrumen tersebut sebagai suatu kesatuan dan sebagai kriteria, 

sehingga bisa juga disebut sebagai validitas butir. Validitas butir 

(internal) diperlihatkan oleh seberapa jauh hasil ukur butir tersebut 

konsistensi dengan hasil ukur instrumen secara keseluruhan. Oleh 

karena itu validitas butir tercermin pada besaran koefisien korelasi 

antar butir dengan skor total instrumen.Jika koefisien korelasi 

antara skor butir dengan skor total instrumen positif dan signifikan, 

maka butir tersebut dapat dianggap valid berdasarkan ukuran 

validitas internal.  

Tugas utama dalam pengukuran adalah memilih alat ukur yang 

dapat dipertanggung jawabkan untuk mengukur tingkah laku/sifat 

sesuatu yang diukur. Muller mengatakan bahwa kualitas instrumen 

penelitian ditentukan oleh dua kriteria utama yaitu kesahihan dan 

keterandalan. (Daniel Mueller, 1986: 57) Ary dkk (1982: 281) 

mengemukakan kesahihan menunjukkan pada sejauh mana suatu alat 

ukur mampu mengukur apa yang harus diukur. Croccher dan Algina 

berpandangan, kesahihan juga tidak sekedar mengukur apa yang 

hendak diukur, melainkan juga mengandung pengertian sejauh mana 

informasi yang diperoleh dari pengukuran dapat dinterpretasikan 

sebagai tingkat atau karakteristik yang diukur.  

Fraenkel dan Wallen (1993: 138) mengemukakan bahwa 

kesahihan merupakan gagasan yang paling penting untuk 

dipertimbangkan apabila mempersiapkan atau menyeleksi penggunaan 

suatu intrumen. Tinggi redahnya kesahihan instrumen tergantung pada 

ketepatan dan kecermatan skala itu mampu mengukur atribut yang 

dirancang untuk diukur. Skala yang hanya mampu mengungkapkan 

sebagai atribut yang seharusnya atau justru mengukur atribut lain, 

dikatakan sebagai skala yang tidak sahih/tidak valid.  
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Selanjutnya Ary, dan kawan-kawan (182: 282) terhadap tiga 

klasifikasi kesahihan berdasarkan pendekatan fundamental dalam 

menyusun instrumen dan alat ukur penelitian yaitu kesahihan isi 

(conten validity), kesahihan yang berkaitan dengan kriteria (criterion 

related validity) dan konstruk (construct validity).  

Kesahihan suatu instrumen harus menjawab persoalan sejauh 

mana butir-butir tes mencakup keseluruhan situasi yang ingin diukur 

oleh tes tersebut dan biasanya ditetapkan berdasarkan analisis rasional 

terhadap tes yang penilaiannya didasarkan pada pertimbangan 

subyektif dalam hal ini prosedur kesahihannya tidak melibatkan 

perhitungan statistik.  

Terdapat dua macam tipe kesahihan isi yaitu face validity dan 

logical validity. Face falidity tercapai apabila pemeriksaan terhadap 

butir-butir tes memberi kesimpulan bahwa tes tersebut mengukur 

aspek-aspek yang relevan. Dasar penyimpulannya lebih banyak 

didsarkan pada akal sehat. Logical validity atau sampling validity 

adalah tipe kesahihan yang menurut batasan seksama terhadap kawasan 

tingkah laku yang diukur dan suatu rancangan logis mencakup bagian-

bagian kawasan tingkah laku tersebut. 

 

Kesahihan isi menunjuk pada sejauh mana instrumen 

mencerminkan muatan yang dikehendaki. Pada dasarnya kesahihan 

muatan merupakan sebentuk penilaian atau keputusan, baik yang 

dilakukan sendiri atau bersama-sama orang lain untuk 

mempertimbangkan kerepsentatipan butir alat ukur dalam semesta 

muatan. Kesahihan yang berhubungan dengan kriteria menunjuk pada 

hubungan antara skor suatu instrumen pengukuran dengan suatu kriteria 

luar yang mandiri, dipercaya dapat mengukur tingkah laku atau ciri-ciri 
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yang diselidiki kesahihan yang dikaitkan dengan kriteria terdiri dari 

kesahihan prediksi dan kesahihan konkurensi.  

Kesahihan prediksi berkenan dengan korelasi antara skor tes 

dengan suatu kriteria yang akan terjadi dikemudian hari. Setelah subyek 

dikenai tes untuk mencari kesahihan prediksi subyek diberikan 

tenggang waktu tertentu sebelum skor kriteria diambil dari subyek yang 

sama. Misalnya untuk melihat kesahihan prediksi untuk masuk 

perguruan tinggi, maka skor kriterianya dapat diambil dari indeks 

prestasi yang dicapai setelah beberapa semester atau beberapa tahun 

kemudian. Seberapa jauh skor tes masuk perguruan tinggi ini berkaitan 

dengan keberhasilan perguruan tinggi seperti yang diukur indeks 

prestasi menunjukkan tingkat kesahihan tes tersebut yang dikaitkan 

dengan kriteria untuk meramalkan indeks prestasi. Sesuai dengan 

namanya kesahihan semacam ini lebih memberi penekanan pada 

kriteria dan bukan pada instrumen itu sendiri. Hal utama yang perlu 

diperhatikan adalah apa yang dapat diramalkan oleh instrumen tersebut 

bukan isi instrumen.  

Kesahihan konkurensi berkenaan dengan korelasi antara skor 

tes dan suatu ukuran kriteria yang diperoleh pada waktu yang 

sama/pada waktu berdekatan. Koefisien korelasi antara antara suatu tes 

buatan dengan tes standar yang datanya diperoleh dalam waktu 

bersamaan atau berdekatan adalah salah satu contoh dari koefisien 

kesahihan konkurensi.  

Jika seorang peneliti ingin mempertanyaakan apa yang 

sebenarnya diukur oleh suatu instrumen, maka ia mempersoalkan 

kesahihan konstruk instrumen tersebut. Kesahihan konstruk 

menunjukkan pada sejauh mana suatu tes mengukur sifat atau konstruk 

tertentu. Hal ini penting bagi instrumen yang digunakan untuk 
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mengukur kemampuan atau sifat kejiwaan seseorang. Misalnya 

kecemasan, sikap, motivasi, bakat, nalar yang tidak dapat diukur secara 

langsung. Konstruk adalah suatu gagasan teoritis yang menjelaskan dan 

mengorganisasikan aspek-aspek yang terdapat dalam pengetahuan. 

(Phophan, 1982:113) Sehubungan dengan itu, Azwar (1986: 58) 

menambahkan kesahihan konstruk mengacu pada sejauh mana suatu tes 

mengukur theoritical construct yang menjadi dasar penyusunan tes 

tersebut.  

Djaali dan Mudjiono (2004: 68) menyatakan bahwa kesahihan 

konstruk adalah kesahihan yang mempermasalahkan seberapa jauh 

item-item tersebut mampu mengukur apa yang benar-benar 

dimaksudkan hendak diukur sesuai dengan konstruk atau konsep 

khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Berkaitan 

dengan hal ini Grolund dan Linn (1990: 75) berpendapat bahwa 

construct validity suatu tes berhubungan dengan pernyataan sejauh 

mana tes tersebut mampu mengukur konstruk psokologis yang terdapat 

pada suatu aspek perilaku individu yang akan diukur oleh tes yang 

bersangkutan. Walizer dan Wienir (1991: 106) menyatakan bahwa ide 

dasar yang ada dibalik pengujian kesahihan suatu indikator atau 

pengukuran adalah unutuk menjajaki tingkat kesesuain antara suatu 

batasan konseptual yang diberikan dan batasan operasional yang telah 

dikembangkan.  

Aiken (1997: 98) berpendapat bahwa dalam rangka 

penyusunan suatu instrumen pengujian kesahihan konstruk 

memusatkan perhatian pada peran teori psikologi, yang bertujuan 

menetapkan konstruk psikologi apa yang diukur oleh suatu tes dan 

seberapa jauh kontruk tersebut dapat diukur. Adapun sumber-sumber 

bukti kesahihan konstruk suatu tes antara lain berasal dari (1) penilaian 
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para ahli mengenai isi tes yang berkenaan dengan konstruk yang 

diamati; (2) analisis konsistensi internal tes; (3) penelitian saling 

berhubungan antara skor tes dengan variabel lainnya pada kelompok 

yang berbeda; (4) analisis faktor; (5) menanyakan tes tersebut secara 

rinci mengenai respon mereka terhadap tes atau skala untuk memancing 

munculnya ungkapan proses mental khusus dalam tanggapan mereka.  

Pengukuran kesahihan konstruk dapat dilakukan dengan 

berbagai cara yang berbeda. Popham (1982: 114) mengemukakan ada 

tiga cara yang dapat dilakukan yaitu : (1) inervention stues, penelitian 

yang memperlihatkan bahwa respon obyek ukur berbeda setelah 

diberikan beberapa urutan perlakuan; (2) penelitian yang 

memperlihatkan bahwa individu yang mewakili populasi berbeda, 

memiliki skor yang berbeda pula; (3) penelitian korelasi antara suatu 

tes dengan tes lain.  

Secara lengkap Anastasi dan Urbina (197: 153-158) memberi 

teknik-teknik pengukuran kesahihan konstruk seperti: (1) Analisis 

perkembangan umur. Kriteria yang dilakukan untuk melihat kesahihan 

sejumlah tes inteligensi secara rasional adalah perbedaan umur. Oleh 

karena kemajuan intelektual berkembang seiring dengan meningkatnya 

umur, maka tes inteligensi harus mampu melihat memperlihatkan 

adanya pertambahan kemampuan intelektual obyek ukur sesuai dengan 

perkembangan umurnya; (2) Analisis korelasi antara satu tes dengan tes 

yang lain. Teknik ini dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi 

antara dua tes. Korelasi antara suatu tes baru yang serupa dengan tes 

terdahulu kadang-kadang menunjukkan bukti bahwa tes baru tersebut 

mengukur wawasan tingkah laku yang sama; (3) Analisis faktor. Secara 

esensial analisis faktor adalah suatu teknis analisis penyaring untuk 

menganilis saling hubungan diantara butir-butir instrumen. Dalam 
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mengembangkan suatu tes sifat psikologis maka analisis faktor sangat 

relevan untuk menguji kesahihan konstruk. Teknik ini dilakukan 

dengan cara menganalisis butir-butir instrumen yang tedapat dalam 

sejumlah faktor. Butir-butir yang memiliki unsur kebersamaan 

digabung menjadi suatu faktor baru; (4) Konsistensi Internal. Teknik 

ini dilakukan dengan cara menganilis keterkaitan setiap butir tes 

terhadap keseluruhan tes. Butir-butir tes yang memiliki koefisien 

korelasi rendah dengan keseluruhan tes dibuang dan sebaliknya butir 

yang tinggi korelasinya dengan keseluruhan tes dinyatakan mampu 

mengukur konstruk yang ingin diukur oleh tes tersebut; (5) Kesahihan 

konvergen dan diskriminan. Kesahihan konvergen mengukur apakah 

suatu perangkat tes yang diujik cobakan dengan berbagai macam 

metode mampu mengukur konstruk yang sama tanpa adanya perbedaan 

hasil ukur. Sebaliknya kesahihan diskriminan mengukur apakah 

perangkat tes yang mampu digunakan untuk mengukur dua konstruk 

yang berbeda mampu memperlihatkan adanya perbedaan hasil ukur; (6) 

Intervensi eksperimental. teknik ini dilakukan dengan mengadakan 

perlakuan pembelajaran mengenai konstruk tertentu. Setelah 

perlakukan dilaksanakan tes untuk mengukur prestasi belajar. Obyek 

ukur, jika hasil ukur prestasi belajar yang diperoleh jauh lebih tinggi 

dari hasil ukur sebelum pembelajaran, maka perangkat tes yang 

digunakan dinyatakan mampu mengukur konstruk yang dibelajarkan 

tersebut.  

Berdasarkan karakteristik kegiatan interaksi sosial sebagai 

prilaku yang dimiliki individu, serta prosedur pengukuran yang 

dilakukan melalui pengembangan konsep, maka penentuan kesahihan 

instrumen dilakukan dengan teknik kesahihan konstruk. Penentuan 

dengan teknik ini mencakup dua tahap utama yaitu : (1) tahap teoritik, 



130      Evaluasi Pembelajaran 

 

dengan cara penilaian rancangan alat ukur oleh sejumlah penilai yang 

menguasai tentang masalah; (2) tahap empirik, berdasarkan data-data 

uji coba alat ukur kepada sejumlah responden.  

Jika penelaahan terhadap penulisan butir-butir instrumen dan 

penilaian para pakar telah menunjukkan konsistensi, maka instrumen 

tersebut memiliki kesahihan konstruk yang baik. 

Validitas menunjuk kepada sejauh mana suatu alat mampu 

mengukur apa yang hendak diukur. Dalam dunia pendidikan kita 

mengenal bermacam-macam validitas tes;, validitas suatu tes dapat 

dibedakan menjadi empat macam, yaitu validitas isi, validitas konstruk, 

validitas konkuren, dan validitas prediksi yang akan diuraikan sebagai 

berikut: 

5. Yang dimaksud validitas isi derajat dimana sebuah tes mengukur 

cakupan substansi yang akan diukur. Untuk mendapatkan validitas 

isi memerlukan dua aspek penting, yaitu valid isi dan valid 

samplingnya. Valid isi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan 

apakah item-item itu menggambarkan pengukuran dalam cakupan 

yang ingin diukur. Sedangkan validitas sampling pada umumnya 

berkaitan dengan bagaimanakah baiknya statu sampel tes 

merepresentasikan total cakupan isi.  

6. Validitas Konstruk; merupakan derajat yang menunjukkan suatu 

tes mengukur sebuah konstruk sementara atau hypotetical 

construct. Konstruk secara definitif merupakan suatu sifat yang 

tidak dapat diobservasi, tetapi kita dapat merasakan pengaruhnya 

melalui satu atau dua indra kita. Proses melakukan validitas 

konstruk dengan cara melibatkan hipótesis testing yang dideduksi 

dari teori yang menyangkut dengan konstruk yang relevan.  
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7. Validitas konkuren; adalah derajat dimana skor dalam suatu tes 

dihubungkan dengan skor lain yang telah dibuat. Tes dengan 

validasi konkuren biasanya diadministrasikan dalam waktu yang 

sama atau kriteria valid yang sudah ada. Validitas konkuren 

ditentukan dengan membangun analisis hubungan atau perbedaan. 

Metode hubungan pada umumnya dilakukan dengan cara 

melibatkan antara skor-skor pada tes dengan skor yang telah baku 

atau kriteria tes yang sudah ada. Hasil yang dicapai atau koefisien 

validitas yang muncul menunjukkan derajat hubungan validitas tes 

yang baru. Jika koefisien tinggi, berarti tes yang baru mempunyai 

validitas konkuren yang baik. Sebaliknya tes yang baru dikatakan 

mempunyai validitas konkuren jelek, jika koefisien yang 

dihasilkan rendah. 

8. Validitas prediksi; adalah derajat yang menunjukkan suatu tes 

dapat memprediksi tentang bagaimana seseorang akan melakukan 

suatu prospek tugas atau pekerjaan yang direncanakan. Instrumen 

validitas prediksi mungkin bervariasi bentuknya tergantung 

kepada beberapa faktor misalnya; kurikulum yang digunakan, 

buku pegangan yang dipakai, intensitas mengajar dan letak 

geografi atau daerah sekolah. Validitas prediksi suatu tes pada 

umumnya ditentukan dengan membangun hubungan antara skor 

tes dan beberapa ukuran keberhasilan dalam situasi tertentu yang 

digunakan untuk memprediksi keberhasilan, yang selanjutnya 

disebut sebagai pediktor. Sedangkan tingkah laku yang hendak 

diprediksi pada umumnya disebut criterion. Validitas ini disebut 

juga validitas empiris atau kriteria yang artinya validitas 

ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun 

kriteria eksternal. Validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria 
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internal disebut validitas internal sedangkan validitas yang 

ditentukan berdasarkan kriteria disebut validitas eksternal. 

Validitas ekternal dibagi lagi menjadi (a) validitas kongkuren dan 

(b) validitas prediktif.  

Validitas internal termasuk kelompok validitas kriteria 

yang merupakan validitas yang diukur dengan besaran yang 

menggunakan instrumen sebagai suatu kesatuan (keseluruhan 

butir) sebagai kriteria untuk menentukan validitas item atau butir 

atau item suatu instrumen dengan menggunakan hasil ukur 

instrumen tersebut sebagai suatu kesatuan dan sebagai kriteria, 

sehingga bisa juga disebut sebagai validitas butir. Validitas butir 

(internal) diperlihatkan oleh seberapa jauh hasil ukur butir tersebut 

konsistensi dengan hasil ukur instrumen secara keseluruhan. Oleh 

karena itu validitas butir tercermin pada besaran koefisien korelasi 

antar butir dengan skor total instrumen.Jika koefisien korelasi 

antara skor butir dengan skor total instrumen positif dan signifikan, 

maka butir tersebut dapat dianggap valid berdasarkan ukuran 

validitas internal.  

Untuk menghitung koefisien korelasi antara skor butir dan 

skor total instrumen digunakan rumus statistik yang sesuai dengan 

jenis skor butir dari instrumen tersebut. Jika skor kontinum, maka 

untuk menghitung koefisien korelasi antara skor butir dengan skor 

total digunakan koefisien korelasi product moment (r) yang 

menggunakan rumus: 
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Keterangan :  

r = koefisien korelasi  

N = banyaknya data  

X = data X  

Y = data Y  

rit = koefisien korelasi antra skor butir soal dengan skor total  

Σx1 = jumlah kuadrat deviasi skor X1  

Σxt = jumlah kuadrat deviasi skor dari Xt  

Contoh soal : Tabel 6.1. Perhitungan Korelasi skor Kontinum 

           Butir 

Nomor 
1 2 3 4 5 6 7 Jumlah 

1 5 4 3 5 3 5 3 28 

2 5 4 3 4 3 4 3 26 

3 4 4 2 4 3 4 3 24 

4 4 3 3 3 4 3 4 24 

5 5 5 3 4 5 5 4 31 

6 3 3 2 3 2 3 1 17 

7 3 3 2 3 2 2 2 17 

8 3 2 2 3 2 2 2 16 

9 2 2 1 2 1 1 1 11 

10 2 1 1 1 1 1 1 8 

Jumlah 36 31 22 32 26 30 24 202 
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Untuk n = 10 dengan alpha sebesar 0,05 didapat nilai r = 0,631. 

Karena nilai koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total untuk 

semua butir lebih besar dari 0,631, maka semua butir mempunyai korelasi 

signifikan dengan skor total tes. Dengan demikian maka semua butir tes 

dianggap valid atau dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar. 

Selanjutnya akan dihitung koefisien reliabilitas dengan menggunakan 

rumus koefisien Alpha : (akan dibahas pada sub bab reliabilitas)  
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Jika skor butir soal dikotomi (skor butir soal 0 atau 1) maka kita 

menggunakan koefisien korelasi biserial dan rumus yang digunakan untuk 

menghitung koefisien korelasi bisireal antara skor butir soal dengan skor 

total tes adalah: 

 rbis (i)  =  

 

 rbis (i)  = koefisien korelasi biserial antara skor butir soal nomor i dengan skor 

total 

Xi = rata-rata skor total responden yang menjawab benar soal 

nomor i 

Xt = rata-rata skor total semua responden  

St = standar deviasi skor total semua responden  

Pi = proporsi jawaban yang benar untuk butir soal nomor i  

qi = proporsi jawaban yang salah untuk butir soal nomor i 

Contoh perhitungan Korelasi Butir untuk soal Bentuk Obyektif 

Tabel 6.2: Data hasil uji-coba adalah sebagai berikut: 
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b. Realiabilitas (Keterandalan)  

Keterandalan menurut Sumadi Suryabrata; (2000: 29) adalah 

alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat 

tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajengan 

(konsistensi) skor yang diperoleh para subyek yang diukur dengan 

alat yang sama, atau diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang 

berbeda. Rrenkel dan Wallen (1993: 146) menyatakan bahwa 

keterandalan menunjuk pada konsistensi yang diperoleh setiap 

individu dari salah satu penggunaan instrumen terhadap yang lainnya 

serta dari satu susunan item terhadap lainnya.  

Sementara Masom dan Bramble (1989: 26) mengemukakan 

bahwa keterandalan adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur atau tes dapat dipercaya atau diandalkan, konsisten dan 

stabil. Bila suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur jejak yang 

sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten maka alat 

ukur tersebut dikatakan andal atau dengan kata lain hasil pengukuran 

itu diharapkan sama apabila pegukuran diulang. Anastasi dan Urbina 

(1997: 84) juga berpendapat bahwa keterandalan menunjukkan 

konsistensi skor yang dicapai seseorang apabila tes tersebut diberikan 

kepadanya pada kesempatan yang berbeda atau dengan tes yang 

paralel (ekivalen) waktu yang berbeda.  

Keterandalan dalam pandangan Kerlingar (1992: 709) dapat 

didekati melalui tiga rancangan, pertama terwakili oleh pertanyaan, 

apakah akan didapati hasil yang sama jika sekelompok obyek ukur 

yang sama diukur berulang kali dengan alat ukur yang serupa. 

Pertanyaan ini menyiratkan definisi keterandalan yang berkaitan 

dengan stabilitas/kemantapan, keterpercayaan (dependability) dan 

keteramalan (predictability). Ancangan kedua terwakili oleh 
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pertanyaan, apakah ukuran-ukuran yang diperoleh dari suatu 

instrumen adalah ukuran yang sebenarnya untuk sifat yang diukur itu? 

Hal ini berkaitan dengan ketepatan, kejituan atau akurasi. Ancangan 

ketiga didekati melalui kekeliruan pengukuran yang terdapat dalam 

suatu instrumen pengukur.  

Ary, dan kawan-kawan (1982 : 302-308) berpendapat ada empat 

cara yang dilakukan untuk menentukan indeks keterandalan sebagai 

berikut: (1) dengan tes ulang. Cara ini adalah dengan memberikan tes 

yang serupa sebanyak dua kali kepada kelompok obyek ukur yang 

sama, kemudian kedua skor tes tersebut dikorelasikan. Koefisien 

korelasi yang diperoleh dengan prosedur ini disebut koefisien 

keterandalan tes ulang. Oleh karena koefisien keterandalan 

menunjukkan skor keajengan obyek ukur melawan waktu. Maka 

koefisien ini kadang-kadang disebut juga sebagai koefisien stabilitas; 

(2) dengan cara belah dua. Jenis ini dapat dilakukan dengan cara 

memberikan tes pada sekelompok obyek ukur yang sama butir-butir 

tes tersebut dibagi dua bagian yang sebanding. Kemudian kedua skor 

yang berasal dari dua bagian tersebut dikorelasikan. Apabila masing-

masing kedudukan obyek ukur sangat serupa pada kedua bagian tes 

tersebut maka dapat dikatakan tes tersebut memiliki keterandalan 

yang tinggi. Masalah yang dihadapi teknik ini terletak pada sukarnya 

membagi tes itu menjadi dua bagian yang sebanding. Jika melalui 

suatu analisis butir tes dapat ditetapkan tingkat kesulitan masing-

masing butir, maka berdasarkan tingkat kesulitan tersebut kedua 

bagian tes dapat dibagi menjadi dua bagian yang sebanding; (3) 

bentuk setara. Keterandalan jenis ini dapat diselidiki dengan cara 

memberikan dua bentuk tes yang setara pada obyek ukur yang sama 

dalam waktu yang sama (secara berurutan). Koefisien korelasi yang 
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diperoleh dari kedua hasil tes itu disebut koefisien kesetaraan apabila 

obyek ukur diuji dengan satu bentuk tes pada satu kesempatan dan 

bentuk tes lainnya. Pada kesempatan kedua kemudian kedua skor 

tersebut dikorelasikan maka koefisien hasilnya disebut koefisien 

stabilitas dan kesetaraan; (4) dengan formula Kuder-Richardson (KR) 

atau disebut juga dengan metode kesamaan rasional. Prosedur ini 

dapat dilakukan dengan cara mmenghitung koefisien korelasi setiap 

butir dalam suatu tes dengan butir-butir lainnya, serta dengan skor tes 

itu secara keseluruhan (skor total).  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut terlihat bahwa 

keterandalan instrumen penelitian mengacu pada konsistensi atau 

kepercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan 

pengukuran. Keterandalan alat ukur berkaitan erat juga dengan 

masalah kesalahan pengukuran (error of measurement) yang mungkin 

terjadi pada suatu proses pengukuran. 

Kesalahan pengukuran menunjukkan sejauh mana inkon-

sistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang 

terhadap kelompok yang sama. Sementara konsep keteradalan dalam 

arti keterandalan hasil ukur berkaitan erat dengan kesalahan dalam 

pengambilan sampel mengacu pada inkonsistensi hasil ukur apabila 

dilakukan pengulangan pengukuran pada kelompok yang berbeda.  

Dalam penelitian pengembangan yang kaitannya dengan 

pengembangan instrumen adalah proses validasi dan reliabilitas 

melalui proses uji coba yang berulang-ulang sehingga dapat 

menghasilkan suatu alat ukur yang handal dan benar-benar dapat 

dipercaya.  

Sementara Masom dan Bramble (1989: 26) mengemukakan 

bahwa keterandalan adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 
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suatu alat ukur atau tes dapat dipercaya atau diandalkan, konsisten dan 

stabil. Bila suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur jejak yang 

sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten maka alat 

ukur tersebut dikatakan andal atau dengan kata lain hasil pengukuran 

itu diharapkan sama apabila pegukuran diulang. Anastasi dan Urbina 

(1997: 84) juga berpendapat bahwa keterandalan menunjukkan 

konsistensi skor yang dicapai seseorang apabila tes tersebut diberikan 

kepadanya pada kesempatan yang berbeda atau dengan tes yang 

paralel (ekivalen) waktu yang berbeda.  

Keterandalan dalam pandangan Kerlingar (1992: 709) dapat 

didekati melalui tiga rancangan, pertama terwakili oleh pertanyaan, 

apakah akan didapati hasil yang sama jika sekelompok obyek ukur 

yang sama diukur berulang kali dengan alat ukur yang serupa. 

Pertanyaan ini menyiratkan definisi keterandalan yang berkaitan 

dengan stabilitas/kemantapan, keterpercayaan (dependability) dan 

keteramalan (predictability). Ancangan kedua terwakili oleh 

pertanyaan, apakah ukuran-ukuran yang diperoleh dari suatu 

instrumen adalah ukuran yang sebenarnya untuk sifat yang diukur itu? 

Hal ini berkaitan dengan ketepatan, kejituan atau akurasi. Ancangan 

ketiga didekati melalui kekeliruan pengukuran yang terdapat dalam 

suatu instrumen pengukur.  

Ary, dan kawan-kawan (1982 : 302-308) berpendapat ada empat 

cara yang dilakukan untuk menentukan indeks keterandalan sebagai 

berikut: (1) dengan tes ulang. Cara ini adalah dengan memberikan tes 

yang serupa sebanyak dua kali kepada kelompok obyek ukur yang 

sama, kemudian kedua skor tes tersebut dikorelasikan. Koefisien 

korelasi yang diperoleh dengan prosedur ini disebut koefisien 

keterandalan tes ulang. Oleh karena koefisien keterandalan 
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menunjukkan skor keajengan obyek ukur melawan waktu. Maka 

koefisien ini kadang-kadang disebut juga sebagai koefisien stabilitas; 

(2) dengan cara belah dua. Jenis ini dapat dilakukan dengan cara 

memberikan tes pada sekelompok obyek ukur yang sama butir-butir 

tes tersebut dibagi dua bagian yang sebanding. Kemudian kedua skor 

yang berasal dari dua bagian tersebut dikorelasikan. Apabila masing-

masing kedudukan obyek ukur sangat serupa pada kedua bagian tes 

tersebut maka dapat dikatakan tes tersebut memiliki keterandalan 

yang tinggi. Masalah yang dihadapi teknik ini terletak pada sukarnya 

membagi tes itu menjadi dua bagian yang sebanding. Jika melalui 

suatu analisis butir tes dapat ditetapkan tingkat kesulitan masing-

masing butir, maka berdasarkan tingkat kesulitan tersebut kedua 

bagian tes dapat dibagi menjadi dua bagian yang sebanding; (3) 

bentuk setara. Keterandalan jenis ini dapat diselidiki dengan cara 

memberikan dua bentuk tes yang setara pada obyek ukur yang sama 

dalam waktu yang sama (secara berurutan). Koefisien korelasi yang 

diperoleh dari kedua hasil tes itu disebut koefisien kesetaraan apabila 

obyek ukur diuji dengan satu bentuk tes pada satu kesempatan dan 

bentuk tes lainnya. Pada kesempatan kedua kemudian kedua skor 

tersebut dikorelasikan maka koefisien hasilnya disebut koefisien 

stabilitas dan kesetaraan; (4) dengan formula Kuder-Richardson (KR) 

atau disebut juga dengan metode kesamaan rasional. Prosedur ini 

dapat dilakukan dengan cara mmenghitung koefisien korelasi setiap 

butir dalam suatu tes dengan butir-butir lainnya, serta dengan skor tes 

itu secara keseluruhan (skor total).  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut terlihat bahwa 

keterandalan instrumen penelitian mengacu pada konsistensi atau 

kepercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan 
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pengukuran. Keterandalan alat ukur berkaitan erat juga dengan 

masalah kesalahan pengukuran (error of measurement) yang mungkin 

terjadi pada suatu proses pengukuran. 

Kesalahan pengukuran menunjukkan sejauh mana inkon-

sistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang 

terhadap kelompok yang sama. Sementara konsep keteradalan dalam 

arti keterandalan hasil ukur berkaitan erat dengan kesalahan dalam 

pengambilan sampel mengacu pada inkonsistensi hasil ukur apabila 

dilakukan pengulangan pengukuran pada kelompok yang berbeda.  

Dalam penelitian pengembangan yang kaitannya dengan 

pengembangan instrumen adalah proses validasi dan reliabilitas 

melalui proses uji coba yang berulang-ulang sehingga dapat 

menghasilkan suatu alat ukur yang handal dan benar-benar dapat 

dipercaya.  

Keterandalan menurut Sumadi Suryabrata; (2000: 29) adalah 

alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat 

tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajengan 

(konsistensi) skor yang diperoleh para subyek yang diukur dengan 

alat yang sama, atau diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang 

berbeda. Rrenkel dan Wallen (1993: 146) menyatakan bahwa 

keterandalan menunjuk pada konsistensi yang diperoleh setiap 

individu dari salah satu penggunaan instrumen terhadap yang lainnya 

serta dari satu susunan item terhadap lainnya.  

Sementara Masom dan Bramble (1989: 26) mengemukakan 

bahwa keterandalan adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur atau tes dapat dipercaya atau diandalkan, konsisten dan 

stabil. Bila suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur jejak yang 

sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten maka alat 
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ukur tersebut dikatakan andal atau dengan kata lain hasil pengukuran 

itu diharapkan sama apabila pegukuran diulang. Anastasi dan Urbina 

(1997: 84) juga berpendapat bahwa keterandalan menunjukkan 

konsistensi skor yang dicapai seseorang apabila tes tersebut diberikan 

kepadanya pada kesempatan yang berbeda atau dengan tes yang 

paralel (ekivalen) waktu yang berbeda.  

Keterandalan dalam pandangan Kerlingar (1992: 709) dapat 

didekati melalui tiga rancangan, pertama terwakili oleh pertanyaan, 

apakah akan didapati hasil yang sama jika sekelompok obyek ukur 

yang sama diukur berulang kali dengan alat ukur yang serupa. 

Pertanyaan ini menyiratkan definisi keterandalan yang berkaitan 

dengan stabilitas/kemantapan, keterpercayaan (dependability) dan 

keteramalan (predictability). Ancangan kedua terwakili oleh 

pertanyaan, apakah ukuran-ukuran yang diperoleh dari suatu 

instrumen adalah ukuran yang sebenarnya untuk sifat yang diukur itu? 

Hal ini berkaitan dengan ketepatan, kejituan atau akurasi. Ancangan 

ketiga didekati melalui kekeliruan pengukuran yang terdapat dalam 

suatu instrumen pengukur.  

Ary, dan kawan-kawan (1982 : 302-308) berpendapat ada empat 

cara yang dilakukan untuk menentukan indeks keterandalan sebagai 

berikut: (1) dengan tes ulang. Cara ini adalah dengan memberikan tes 

yang serupa sebanyak dua kali kepada kelompok obyek ukur yang 

sama, kemudian kedua skor tes tersebut dikorelasikan. Koefisien 

korelasi yang diperoleh dengan prosedur ini disebut koefisien 

keterandalan tes ulang. Oleh karena koefisien keterandalan 

menunjukkan skor keajengan obyek ukur melawan waktu. Maka 

koefisien ini kadang-kadang disebut juga sebagai koefisien stabilitas; 

(2) dengan cara belah dua. Jenis ini dapat dilakukan dengan cara 
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memberikan tes pada sekelompok obyek ukur yang sama butir-butir 

tes tersebut dibagi dua bagian yang sebanding. Kemudian kedua skor 

yang berasal dari dua bagian tersebut dikorelasikan. Apabila masing-

masing kedudukan obyek ukur sangat serupa pada kedua bagian tes 

tersebut maka dapat dikatakan tes tersebut memiliki keterandalan 

yang tinggi. Masalah yang dihadapi teknik ini terletak pada sukarnya 

membagi tes itu menjadi dua bagian yang sebanding. Jika melalui 

suatu analisis butir tes dapat ditetapkan tingkat kesulitan masing-

masing butir, maka berdasarkan tingkat kesulitan tersebut kedua 

bagian tes dapat dibagi menjadi dua bagian yang sebanding; (3) 

bentuk setara. Keterandalan jenis ini dapat diselidiki dengan cara 

memberikan dua bentuk tes yang setara pada obyek ukur yang sama 

dalam waktu yang sama (secara berurutan). Koefisien korelasi yang 

diperoleh dari kedua hasil tes itu disebut koefisien kesetaraan apabila 

obyek ukur diuji dengan satu bentuk tes pada satu kesempatan dan 

bentuk tes lainnya. Pada kesempatan kedua kemudian kedua skor 

tersebut dikorelasikan maka koefisien hasilnya disebut koefisien 

stabilitas dan kesetaraan; (4) dengan formula Kuder-Richardson (KR) 

atau disebut juga dengan metode kesamaan rasional. Prosedur ini 

dapat dilakukan dengan cara mmenghitung koefisien korelasi setiap 

butir dalam suatu tes dengan butir-butir lainnya, serta dengan skor tes 

itu secara keseluruhan (skor total).  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut terlihat bahwa 

keterandalan instrumen penelitian mengacu pada konsistensi atau 

kepercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan 

pengukuran. Keterandalan alat ukur berkaitan erat juga dengan 

masalah kesalahan pengukuran (error of measurement) yang mungkin 

terjadi pada suatu proses pengukuran. 
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Kesalahan pengukuran menunjukkan sejauh mana inkon-

sistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang 

terhadap kelompok yang sama. Sementara konsep keteradalan dalam 

arti keterandalan hasil ukur berkaitan erat dengan kesalahan dalam 

pengambilan sampel mengacu pada inkonsistensi hasil ukur apabila 

dilakukan pengulangan pengukuran pada kelompok yang berbeda.  

Dalam penelitian pengembangan yang kaitannya dengan 

pengembangan instrumen adalah proses validasi dan reliabilitas 

melalui proses uji coba yang berulang-ulang sehingga dapat 

menghasilkan suatu alat ukur yang handal dan benar-benar dapat 

dipercaya.  

Sementara Masom dan Bramble (1989: 26) mengemukakan 

bahwa keterandalan adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur atau tes dapat dipercaya atau diandalkan, konsisten dan 

stabil. Bila suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur jejak yang 

sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten maka alat 

ukur tersebut dikatakan andal atau dengan kata lain hasil pengukuran 

itu diharapkan sama apabila pegukuran diulang. Anastasi dan Urbina 

(1997: 84) juga berpendapat bahwa keterandalan menunjukkan 

konsistensi skor yang dicapai seseorang apabila tes tersebut diberikan 

kepadanya pada kesempatan yang berbeda atau dengan tes yang 

paralel (ekivalen) waktu yang berbeda.  

Keterandalan dalam pandangan Kerlingar (1992: 709) dapat 

didekati melalui tiga rancangan, pertama terwakili oleh pertanyaan, 

apakah akan didapati hasil yang sama jika sekelompok obyek ukur 

yang sama diukur berulang kali dengan alat ukur yang serupa. 

Pertanyaan ini menyiratkan definisi keterandalan yang berkaitan 

dengan stabilitas/kemantapan, keterpercayaan (dependability) dan 
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keteramalan (predictability). Ancangan kedua terwakili oleh 

pertanyaan, apakah ukuran-ukuran yang diperoleh dari suatu 

instrumen adalah ukuran yang sebenarnya untuk sifat yang diukur itu? 

Hal ini berkaitan dengan ketepatan, kejituan atau akurasi. Ancangan 

ketiga didekati melalui kekeliruan pengukuran yang terdapat dalam 

suatu instrumen pengukur.  

Ary, dan kawan-kawan (1982 : 302-308) berpendapat ada empat 

cara yang dilakukan untuk menentukan indeks keterandalan sebagai 

berikut: (1) dengan tes ulang. Cara ini adalah dengan memberikan tes 

yang serupa sebanyak dua kali kepada kelompok obyek ukur yang 

sama, kemudian kedua skor tes tersebut dikorelasikan. Koefisien 

korelasi yang diperoleh dengan prosedur ini disebut koefisien 

keterandalan tes ulang. Oleh karena koefisien keterandalan 

menunjukkan skor keajengan obyek ukur melawan waktu. Maka 

koefisien ini kadang-kadang disebut juga sebagai koefisien stabilitas; 

(2) dengan cara belah dua. Jenis ini dapat dilakukan dengan cara 

memberikan tes pada sekelompok obyek ukur yang sama butir-butir 

tes tersebut dibagi dua bagian yang sebanding. Kemudian kedua skor 

yang berasal dari dua bagian tersebut dikorelasikan. Apabila masing-

masing kedudukan obyek ukur sangat serupa pada kedua bagian tes 

tersebut maka dapat dikatakan tes tersebut memiliki keterandalan 

yang tinggi. Masalah yang dihadapi teknik ini terletak pada sukarnya 

membagi tes itu menjadi dua bagian yang sebanding. Jika melalui 

suatu analisis butir tes dapat ditetapkan tingkat kesulitan masing-

masing butir, maka berdasarkan tingkat kesulitan tersebut kedua 

bagian tes dapat dibagi menjadi dua bagian yang sebanding; (3) 

bentuk setara. Keterandalan jenis ini dapat diselidiki dengan cara 

memberikan dua bentuk tes yang setara pada obyek ukur yang sama 
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dalam waktu yang sama (secara berurutan). Koefisien korelasi yang 

diperoleh dari kedua hasil tes itu disebut koefisien kesetaraan apabila 

obyek ukur diuji dengan satu bentuk tes pada satu kesempatan dan 

bentuk tes lainnya. Pada kesempatan kedua kemudian kedua skor 

tersebut dikorelasikan maka koefisien hasilnya disebut koefisien 

stabilitas dan kesetaraan; (4) dengan formula Kuder-Richardson (KR) 

atau disebut juga dengan metode kesamaan rasional. Prosedur ini 

dapat dilakukan dengan cara mmenghitung koefisien korelasi setiap 

butir dalam suatu tes dengan butir-butir lainnya, serta dengan skor tes 

itu secara keseluruhan (skor total).  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut terlihat bahwa 

keterandalan instrumen penelitian mengacu pada konsistensi atau 

kepercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan 

pengukuran. Keterandalan alat ukur berkaitan erat juga dengan 

masalah kesalahan pengukuran (error of measurement) yang mungkin 

terjadi pada suatu proses pengukuran. 

Kesalahan pengukuran menunjukkan sejauh mana inkon-

sistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang 

terhadap kelompok yang sama. Sementara konsep keteradalan dalam 

arti keterandalan hasil ukur berkaitan erat dengan kesalahan dalam 

pengambilan sampel mengacu pada inkonsistensi hasil ukur apabila 

dilakukan pengulangan pengukuran pada kelompok yang berbeda.  

Dalam penelitian pengembangan yang kaitannya dengan 

pengembangan instrumen adalah proses validasi dan reliabilitas 

melalui proses uji coba yang berulang-ulang sehingga dapat 

menghasilkan suatu alat ukur yang handal dan benar-benar dapat 

dipercaya.  
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Reliabilitas suatu alat pengukur adalah derajat keajegan/ 

konsistensi alat tersebut dalam mengukur apa saja yang diukurnya. 

Suatu instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas 

yang tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten 

dalam mengukur yang hendak diukur. Ini berarti semakin reliabel 

suatu tes memiliki persyaratan maka semakin yakin kita dapat 

menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes mempunyai hasil yang sama 

ketika dilakukan tes kembali. Dalam buku ini reliabilitas dibedakan 

atas dua macam yaitu: 

 

a. Reliabilitas Konsistensi Tanggapan  

Reliabilitas konsistensi tanggapan responden mempersoalkan 

apakah tanggapan responden atau obyek terhadap tes tersebut sudah 

sudah baik atau konsisten. Dalam hal ini apabila suatu tes atau 

instrumen digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap onyek 

ukur kemudian dilakukan pengukuran kembali terhadap obyek yang 

sama, apakah hasilnya masih tetap sama dengan pengukuran 

sebelumnya. Dengan kata lain apakah respon terhadap iten-item itu 

tetap mantap dan masih konsisten atau tidak plin-plan.  

Jika hasil kedua menunjukkan ketidakkonsistenan maka jelas 

hasil pengukuran itu tidak mencerminkan keadaan obyek yang 

sesungguhnya. Dengan sendirinya hal ini akan menunjukkan bahwa 

hasil ukur tes atau instrumen tidak dapat dipercaya atau ndengan kata 

lain tidak reliabel serta tidak dapat digunakan sebagai ukuran untuk 

mengungkapkan ciri atau keadaan sesungguhnya dari obyek 

pengukuran.  

Untuk mengetahui apakah tanggapan terhadap tes atau 

instrumen itu konsisten atau tidak dapat dilakukan dengan cara 
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memberi tes yang sama secara berulang kali (dua kali) kepada obyek 

ukur atau responden yang sama. Pengukuran kedua kali merupakan 

syarat minimal untuk mengetahui apakah tanggapan obyek ukur 

terhadap tes tersebut konsisten atau tidak.  

Dalam pelaksanaan pengetesan dua kali ini dapat ditempuh berbagai 

cara yaitu kita melakukan pengetesan dua kali dengan tes sama 

terhadap obyek ukur yang sama, atau dengan melakukan pengetesan 

sekali dengan menggunakan dua tes yag itemnya setara. Jika kita 

menggunakan pengetesan seali maka kesamaan atau kesetaraan tes 

yang digunakan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, 

karena kemantapan atau konsistensi tanggapan terhadap item-item 

itulah yang akan diperiksa.  

Ada tiga mekanisme untuk memeriksa reliabilitas tanggapan 

responden terhadap tes yaitu: 

1) Reliabilitas Tes-retes  

Reliabilitas tes-retes tidak lain adalah derajat yang menunjukkan 

konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Tes retes 

menunjukkan variasi skor yang diperoleh dari penyelenggaraan 

satu tes yang dilakukan dua kali atau lebih, sebagai akibat 

kesalahan pengukuran. Reliabilitas tes-retes dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut:  

a. Selenggaran tes pada satu grup yang sesuai dengan 

rencana.  

b. Setelah selang waktu tertentu, misalnya satu atau dua 

minggu, dilakukan kembali penyelenggaraan tes yang 

sama dengan grup yang sama. 
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2) Korelasikan hasil kedua tes tersebut  

Jika koefisien korelasinyanya tinggi, berarti reliabilitas tes 

adalah bagus. Sebaliknya, jika korelasi rendah maka berarti 

bahwa tes tersebut mempunyai konsistensi rendah.  

 

3) Reliabilitas Bentuk Tes Ekuivalensi  

Sesuai dengan namanya, yaitu ekuivalen maka tes yang hendak 

diukur reliabilitasnya dibuat identik. Setiap tampilannya, kecuali 

substansi item yang ada dapat berbeda. Kedua tes tersebut 

sebaiknya mempunyai karakteristik sama. Karakteristik yang 

dimksud, termasuk, misalnya : mengukur variabel yang sama, 

mempunyai jumlah item yang sama, struktur sama, mempunyai 

tingkat kesulitan sama, petunjuk, cara skoring, dan interpretasi 

yang sama. Reliabilitas ekuivalensi pada umumnya juga meng-

gambarkan bentuk konsistensi alternatif, yang dapat 

menunjukkan variasi skor yang terjadi dari bentuk tes satu 

dengan bentuk lainnya.  

 

4) Reliabilitas belah dua  

Reliabilitas belah dua ini, termasuk reliabilitas yang mengukur 

konsistensi internal. Yang dimaksud dengan konsistensi internal 

islah salah satu tipe reliabilitas yang didasarkan pada keajekan 

dalam tes. Reliabilitas belah dua ini pelaksanaannya hanya 

memerlukan waktu satu kali. Ada beberapa kemungkinan dengan 

cara ini. Termasuk perbedaan kondisi tes yang terjadi ketika 

menggunakan metode tes –retes dapat dihilangkan. Reliabilitas 

belah dua juga tepat ketika tes itu terlalu panjang. Langkah-

langkah cara melakukan reliabilitas belah dua adalah: 
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 lakukan pengetesan item-itemyang telah dibuat kepada subjek 

sasaran  

 bagi tes yang ada menjadi dua atas dasar jumlah item yang 

paling umum dengan membagi ganjil dan genap pada 

kelompok tersebut 

 hitung skor subjek pada kedua belah kelompok penerima 

item genap dan item ganjil  

 korelasikan kedua faktor tersebut, menggunakan formula 

korelasi yang relevan dengan teknik pengukuran. Jika hasil 

koefisien korelasi tinggi maka tes mempunyai reliabilitas 

baik. Formula koreksi yang digunakan adalah menggunakan 

orelasi Sperman-Brown yang dapat dilihat seperti berikut:  

 

rtotal tes =     
2𝑥 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ𝑑𝑢𝑎

1+𝑟 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ𝑑𝑢𝑎
 

Contoh penggunaan rumus adalah dari hasil tes diketahui 

koefisien reliabilitas yang terdiri atas 50 item adalah 0,80. Harga 

ini menjadi dasar korelasi antara 25 item ganjil dan 25 genap. 

Jika formula Sperman-Brown digunakan maka 

rtotal tes =      

 

Jadi, rtotal tes setelah dikoreksi adalah 0,89 

 

b. Reliabilitas (Keterandalan)  

Reliabilitas konsistensi gabungan item berkaitan dengan 

kemantapan atau konsistensi antara item-item berkaitan dengan 

kemantapan atau konsistensi antara item-item suatu tes. Hal ini dapat 

diungkapkan dengan pertanyaan, apakah terhadap obyek ukur yang 
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sama, item yang satu menunjukkan hasil ukur yang sama dengan item 

yang lainnya? Dengan kata lain bahwa terhadap obyek ukur yang 

sama, apakah hasil ukur yang satu tidak kontradiksi dengan hasil ukur 

item yang lain.  

Jika terhadap obyek ukur yang sama, hasil ukur melalui item yang 

satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui item 

yang lain maka pengukuran dengan tes (alat ukur sebagai suatu 

kesatuan itu tidak dapat dipercaya). Kalau hasil pengukuran pada 

bagian obyek 

lain tidak konsisten, maka kita jangan menyalahkan obyek 

ukur, melainkan alat ukur (tes) yang dipermasalahkan , dengan 

mengatakan bahwa tersebut tidak reliabel terhadap obyek ukur yang 

diukur, atau tes tersebut memiliki reliabilitas yang rendah. Reliabilitas 

konsistensi gabungan item berkaitan dengan kemantapan atau 

konsistensi antara item-item berkaitan dengan kemantapan atau 

konsistensi antara item-item suatu tes. Hal ini dapat diungkapkan 

dengan pertanyaan, apakah terhadap obyek ukur yang sama, item 

yang satu menunjukkan hasil ukur yang sama dengan item yang 

lainnya? Dengan kata lain bahwa terhadap obyek ukur yang sama, 

apakah hasil ukur yang satu tidak kontradiksi dengan hasil ukur item 

yang lain.  

Jika terhadap obyek ukur yang sama, hasil ukur melalui item yang 

satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui item 

yang lain maka pengukuran dengan tes (alat ukur sebagai suatu 

kesatuan itu tidak dapat dipercaya). Kalau hasil pengukuran pada 

bagian obyek 

lain tidak konsisten, maka kita jangan menyalahkan obyek ukur, 

melainkan alat ukur (tes) yang dipermasalahkan , dengan mengatakan 
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bahwa tersebut tidak reliabel terhadap obyek ukur yang diukur, atau 

tes tersebut memiliki reliabilitas yang rendah.  

Koefisien reliabiitas konsistensi gabungan item dapat dihitung dengan 

menggunakan :  

Rumus Kuder-Richardson, yang dikenal dengan nama KR – 20 dan 

KR – 21.  

Rumus koefisien Alpha atau Alpha Cronbach.  

Rumus reliabilitas Hoyts, yang menggunakan analisis varian.  

Selanjutnya akan diketengahkan contoh perhitungan penggunaan 

rumus koefisien Alpha dengan mengambil contoh pada tabel 1. 

 

𝑟
𝑖𝑖 =  

𝑘
𝑘−1 (1 −  

∑𝑆1
2

𝑆𝑇
2 )

   

 

Keterangan:  

rii = koefisien reliabilitas tes  

k = cacah butir  

si
2 = varian skor butir  

st
2 = varian skor total  

Koeisien reliabilitas dari contoh tabel 6.1 dapat dihitung dengan cara 

pertama-tama dihitung varian butir sebagai berikut: 

Nomor Butir Varian Butir 

1 

2 

3 

1,24 

1,29 

0,56 
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4 

5 

6 

7 

1,16 

1,44 

1,69 

1,24 

Jumlah 8,24 

 

ΣSi
2 = 8,62  

Stt
2 = 51,16 

rii   =   = 0,97 

 

 

Jadi koefisien reliabilitas tes (dengan 7 butir) pada contoh di atas 

adalah 0,97.  

Rumus untuk menghitung reliabilitas KR 20 adalah: 

 

𝑟
1  =  (

(𝑘)

𝑘 −  1
)  (

𝑆2 −  ∑ 𝑝𝑞

𝑆2 )
  

Keterangan : 

R11 = reliabilitas menggunakan KR -20 

p = proporsi peserta tes menjawab benar 

q = proporsi peserta tes menjawab salah (q=1-p 

Ʃpq = jumlah perkalian antara p dan q 

K = banyaknya soal 
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Rumus untuk menghitung reliabilitas Hoyt 

𝑟
1 =  

𝑆
𝑇 −  𝑆𝑠

2

𝑆𝑡
2

   atau  𝑟
1 =  1 −  

𝑆𝑡
2

𝑆𝑠
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCAN QR CODE BAB 6 
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Rangkuman  

1. Validitas menunjuk kepada sejauh mana suatu alat mampu mengukur 

apa yang hendak diukur. Dalam dunia pendidikan kita mengenal 

bermacam-macam validitas tes validitas suatu tes dapat dibedakan 

menjadi empat macam, yaitu validitas isi, validitas konstruk, validitas 

konkuren, dan validitas prediks.  

2. Jika skor kontinum, maka untuk menghitung koefisien korelasi antara 

skor butir dengan skor total digunakan koefisien korelasi product 

moment (r) yang menggunakan rumus:  

 

Atau 𝑡 =  
∑ 𝑥𝑖 𝑋𝑡

√∑ 𝑥 
𝑖  𝑥 𝑖  

2    
2    

 

 
3.  Jika skor butir soal dikotomi (skor butir soal 0 atau 1) maka kita 

menggunakan koefisien korelasi biserial dan rumus yang digunakan 

untuk menghitung koefisien korelasi bisireal antara skor butir soal 

dengan skor total tes adalah:  

𝑟
𝑏𝑖𝑠 (𝑖) =   

𝑋𝑖 −  𝑋𝑡
𝑆𝑡

  √
𝑝𝑖
𝑞𝑖

 

4.  Reliabilitas suatu alat pengukur adalah derajat keajegan/konsistensi 

alat tersebut dalam mengukur apa saja yang diukurnya. Suatu 

instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang 

tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam 

mengukur yang hendak diukur. Ini berarti semakin reliabel suatu tes 
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memiliki persyaratan maka semakin yakin kita dapat menyatakan 

bahwa dalam hasil suatu tes mempunyai hasil yang sama ketika 

dilakukan tes kembali. Terdapat dua macam reliabilitas yaitu 

reliabilitas konsistensi tanggapan dan reliabilitas konsistensi 

gabungan item. 
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Soal-Soal Latihan  

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan tepat!  

1. Apakah yang dimaksud dengan validitas tes?  

2. Apakah yang dimaksud dengan reliabilitas tes?  

3. Sebutkan dan jelaskan pembagian validitas tes!  

4. Sebutkan dan jelaskan pembagian reliabilitas tes!  

5. Perhatikan tabel berikut ini;  

No Peserta 
Nomor Soal Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

1 Nanang 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0  

2 Sinta 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0  

3 Diah 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0  

4 Rani 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0  

5 Dilon 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0  

6 Rina 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1  

7 Abi 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1  

8 Maria 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1  

9 Rio 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1  

10 Krisna  1 0 1 0 1 0 1 0 0 1  

Hitunglah validtas butir dengan menggunakan formula bisirial point! 
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BAB 7 

TEKNIK PEMERIKSAAN, PEMBERIAN 

SKOR DAN PENGOLAHAN HASIL TES 
 

1. Deskripsi Singkat  

Pada bab ini akan dibahas tentang memahami, teknik pemeriksaan, 

pemberian skor dan pengolahan hasil tes dan merupakan dasar bagi bab-

bab selanjutnya seperti memahami teknik penganalisisan item tes hasil 

belajar. Oleh karena itu diharapkan Anda dapat memahami materi ini 

secara baik.  

 

2. Relevansi  

Pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh mahasiswa 

ketika masih berada pada jenjang SMA dan semester awal, akan lebih 

diasah, karena mahasiswa akan memahami dengan jelas konsep evaluasi, 

pengukuran dan penilaian. Selain itu, materi pada bab-bab selanjutnya di 

mata kuliah evaluasi pembelaran ini merupakan penunjang ketika 

mahasiswa akan mengolah data dalam penyusunan skripsi  

 

3. Kompetensi Dasar:  

Mampu memahami teknik pemeriksaan hasil tes tertulis, memahami 

teknik pemberian skor, tes hasil belajar, memahami teknik pengolahan dan 

pengubahan skor tes hasil belajar menjadi nilai. Kompetensi ini terdiri dari 

4 (empat) indikator yakni  

1. Menjelaskan dan memahami teknik pemeriksaan hasil tes tertulis.  

2. Menjelaskan dan memahami teknik pemberian skor hasil tes hasil 

belajar.  
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3. Menjelaskan pengolahan tes hasil belajar.  

4. Menjelaskan pengubahan skor Mentah hasil tes hasil belajar menjadi 

nilai standar  

 

 4. Materi Kuliah  

 a. Teknik Pemeriksaan Hasil Tes Tertulis  

Tes hasil belajar yang diselenggarakan secara 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). Karena kedua bentuk tes hasil belajar itu 

memiliki karakteristik yang berbeda, maka teknik pemeriksaan hasil-

hasilnya pun berbeda pula. Sudjiono mengemukakan (2009:289) 

memaparkan teknik pemeriksaan hasil tes sebagai berikut: 

1. Teknik Pemeriksaan Hasil Tes Bentuk Uraian  

Dalam pelaksanaan pemeriksaan hasil tes uraian ini ada dua 

hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: (1) apakah nantinya 

pengolahan dan penentuan nilai hasil tes uraian itu akan didasarkan 

pada standar mutlak atau: (2) apakah nantinya pengolahan dan 

penentuan nilai hasil tes subyektif itu akan didasarkan pada standar 

relatif.  

Apabila nantinya pengolahan dan penentuan nilai hasil tes uraian 

itu akan didasarkan pada standar mutlak (dimana penentuan nilai secara 

mutlak akan didasarkan pada prestasi individual), maka prosedur 

pemeriksaannya adalah sebagai berikut: 

1) Membaca setiap jawaban yang diberikan oleh testee dan 

membandingkannya dengan pedoman yang sudah disiapkan.  
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2)  Atas dasar hasil perbandingan tersebut, tester lalu memberikan 

skor untuk setiap butir soal dan menuliskannya di bagian kiri 

dari jawaban testee tersebut.  

3)   Menjumlahkan skor-skor yang telah diberikan.  

Adapun apabila nantinya pengolahan dan penentuan nilai 

akan didasarkan pada standar relative (di mana penentuan nilai akan 

didasarkan pada prestasi kelompok), maka prosedur 

pemeriksaannya adalah sebagai berikut:  

1) Memeriksa jawaban atas butir soal nomor 1 yang diberikan oleh 

seluruh testee, sehingga diperoleh gambaran secara umum 

mengenai keseluruhan jawaban yang ada.  

2) Memberikan skor terhadap jawaban soal nomor 1 untuk seluruh 

testee. 

3) Mengulangi langkah-langkah tersebut untuk soal tes kedua, 

ketiga, dan seterusnya  

4) Setelah jawaban atas seluruh butir soal yang diberikan oleh 

seluruh testee dapat diselesaikan, akhirnya dilakukanlah 

penjumlahan skor (yang nantinya akan dijadikan bahan dalam 

pengolahan dan penentuan nilai.  

 
2. Teknik Pemeriksaan Hasil Tes Bentuk Obyektif  

Memeriksa atau mengoreksi jawaban atas soal tes objektif 

pada umumnya dilakukan dengan jalan menggunakan kunci 

jawaban, ada beberapa macam kunci jawaban yang dapat 

dipergunakan untuk mengoreksi jawaban soal tes objektif, yaitu 

sebagai berikut :  

 

 



    Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani   
165     

a. Kunci berdampingan (strip keys )  

Kunci jawaban berdamping ini terdiri dari jawaban–jawaban 

yang benar yang ditulis dalam satu kolom yang lurus dari atas 

kebawah, adapun cara menggunakannya adalah dengan 

meletakan kunci jawaban tersebut berjajar dengan lembar 

jawaban yang akan diperiksa, lalu cocokkan, apabila jawaban 

yang diberikan oleh teste benar maka diberi tanda (+) dan 

apabila salah diberi tanda (-).  

b. Kunci system karbon ( carbon system key )  

Pada kunci jawaban system ini teste diminta membubuhkan 

tanda silang ( X ) pada salah satu jawaban yang mereka anggap 

benar kemudian kunci jawaban yang telah dibuat oleh teste 

tersebut diletakan diatas lembar jawaban teste yang sudah 

ditumpangi karbon kemudian tester memberikan lingkaran 

pada setiap jawaban yang benar sehingga ketika diangkat maka, 

dapat diketahui apabila jawaban teste yang berada diluar 

lingkaran berarti salah sedangkan yang berada didalam adalah 

benar.  

c. Kunci system tusukan ( panprick system key )  

Pada dasarnya kunci system tusukan adalah sama dengan kunci 

system karbon. Letak perbedaannya ialah pada kunci sistem ini, 

untuk jawaban yang benar diberi tusukan dengan paku atau alat 

penusuk lainnya sementara lembar jawaban testee berada 

dibawahnya, sehingga tusukan tadi menembus lembar jawaban 

yang ada dibawahnya. Jawaban yang benar akan tekena 

tusukan dsedangkan yang salah tidak. 

d. Kunci berjendela ( window key )  

Prosedur kunci berjendela ini adalah sebagai berikut :  



166      Evaluasi Pembelajaran 

 

(1). Ambilah blanko lembar jawaban yang masih kosong  

(2). Pilihan jawaban yang benar dilubangi sehingga seolah–

olah menyerupai jendela  

(3). Lembar jawaban teste diletakan dibawah kunci berjendela  

(4). Melalui lubang tersebut kita dapat membuat garis vertical 

dengan pencil warna sehingga jawaban yang terkena 

pencil warna tersebut berarti benar dan sebaliknya.  

 
b. Teknik Pemeriksaan Hasil Tes Lisan  

Pemeriksaan yang dilaksanakan dalam rangka menilai jawaban–

jawaban testee pada tes hasil belajar secara lisan pada umumnya bersifat 

subjektif, sebab dalam tes lisan itu tester tidak berhadapan dengan lembar 

jawaban soal yang wujudnya adalah benda mati, melainkan berhadapan 

dengan individu atau makhluk hidup yang masing–masing mempunyai ciri 

dan karakteristik berbeda sehingga memungkinkan bagi tester untuk 

bertindak kurang atau bahkan tidak objektif. (Buchori; 1990:220)  

Dalam hal ini, pemeriksaan terhadap jawaban testee hendaknya 

dikendalikan oleh pedoman yang pasti, misalnya sebagai berikut :  

1. Kelengkapan jawaban yang diberikan oleh testee. Pernyataan 

tersebut mengandung makna “apakah jawaban yang diberikan oleh 

testee sudah memenuhi semua unsur yang seharusnya ada dan 

sesuai dengan kunci jawanban yang telah disusun oleh tester. 

2. Kelancaran testee dalam mengemukakan jawaban  

Mencakup apakah dalam memberikan jawaban lisan atas soal–soal 

yang diajukan kepada testee itu cukup lancar sehingga 

mencerminkan tingkat pemahaman testee terhadap materi 

pertanyaan yang diajukan kepadanya  

3. Kebenaran jawaban yang dikemukakan  
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Jawaban panjang yang dikemukakan oleh testee secara lancar 

dihadapan tester, belum tentu merupakan jawaban yang benar 

sehingga tester harus benar–benar memperhatikan jawaban testee 

tersebut, apakah jawaban testee itu mengandung kadar kebenaran 

yang tinggi atau sebaliknya.  

4. Kemampuan testee dalam mempertahankan pendapatnya  

Maksudnya, apakah jawaban yang diberikan dengan penuh 

kenyakinan akan kebenarannya atau tidak. Jawaban yang 

diberikan oleh testee secara ragu–ragu merupakan salah satu 

indikator bahwa testee kurang menguasai materi yang diajukan 

kepadanya.  

5. Kelengkapan jawaban yang diberikan oleh testee. Pernyataan 

tersebut mengandung makna “apakah jawaban yang diberikan oleh 

testee sudah memenuhi semua unsur yang seharusnya ada dan 

sesuai dengan kunci jawanban yang telah disusun oleh tester. 

6. Kelancaran testee dalam mengemukakan jawaban  

Mencakup apakah dalam memberikan jawaban lisan atas soal–soal 

yang diajukan kepada testee itu cukup lancar sehingga 

mencerminkan tingkat pemahaman testee terhadap materi 

pertanyaan yang diajukan kepadanya  

7. Kebenaran jawaban yang dikemukakan  

Jawaban panjang yang dikemukakan oleh testee secara lancar 

dihadapan tester, belum tentu merupakan jawaban yang benar 

sehingga tester harus benar–benar memperhatikan jawaban testee 

tersebut, apakah jawaban testee itu mengandung kadar kebenaran 

yang tinggi atau sebaliknya.  

8. Kemampuan testee dalam mempertahankan pendapatnya  
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Maksudnya, apakah jawaban yang diberikan dengan penuh 

kenyakinan akan kebenarannya atau tidak. Jawaban yang 

diberikan oleh testee secara ragu–ragu merupakan salah satu 

indikator bahwa testee kurang menguasai materi yang diajukan 

kepadanya.  

Demikian seterusnya, penguji dapat menambahkan unsur lain 

yang dirasa perlu dijadikan bahan penilaian seperti: perilaku, kesopanan, 

kedisiplinan dalam menghadapi penguji (tester). 

 

c. Teknik Pemeriksaan Hasil Tes Perbuatan  

Dalam tes perbuatan ini pemeriksaan hasil-hasil tes nya dilakukan 

dengan menggunakan observasi (pengamatan). Sasaran yang perlu diamati 

adalah tingkah laku, perbuatan, sikap dan lain sebagainya. Untuk dapat 

menilai hasil tes tersebut diperlukan adanya instrument tertentu dan setiap 

gejala yang muncul diberikan skor tertentu pula.  

Contoh: instrument yang dipergunakan dalam mengamati calon 

guru yang melaksanakan praktek mengajar, aspek-aspek yang diamati 

meliputi 17 unsur dengan skor minimum 1 (satu) dan maksimum (lima). 

Dalam tes perbuatan ini pemeriksaan hasil-hasil tes nya dilakukan 

dengan menggunakan observasi (pengamatan). Sasaran yang perlu diamati 

adalah tingkah laku, perbuatan, sikap dan lain sebagainya. Untuk dapat 

menilai hasil tes tersebut diperlukan adanya instrument tertentu dan setiap 

gejala yang muncul diberikan skor tertentu pula.  

Contoh: instrument yang dipergunakan dalam mengamati calon 

guru yang melaksanakan praktek mengajar, aspek-aspek yang diamati 

meliputi 17 unsur dengan skor minimum 1 (satu) dan maksimum (lima). 
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5. Teknik Pemberian Skor Tes Hasil Belajar  

a. Penskoran  

 Penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan 

hasil tes. Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes 

menjadi angka-angka. Purwanto (1994: 70) mengemukakan bahwa angka-

angka hasil penskoran itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui 

suatu proses pengolahan tertentu. Penggunaan simbol untuk menyatakan 

nilai-nilai itu ada yang dengan angka, seperti angka dengan rentangan 0 – 

10, 0 – 100, 0 – 4, dan ada pula yang dengan huruf A, B, C, D, dan E. Cara 

menskor hasil tes biasanya disesuaikan dengan bentuk soal-soal tes yang 

dipergunakan, apakah tes objektif atau tes essay, atau dengan bentuk lain.  

1) Pemberian skor untuk tes bentuk benar-salah  

Dalam menentukan angka atau skor untuk tes bentuk benar-salah 

ini kita dapat menggunakan 2 cara, yaitu: (1) Tanpa denda, dan (2) 

Dengan denda.  

Tanpa denda adalah banyaknya angka yang diperoleh siswa 

sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci. Sedangkan dengan 

denda (karena diragukan ada unsur tebakan), digunakan 2 macam 

rumus (Arifin, 2009:225)  

 

Pertama, dengan rumus:  

S  = Score  

R  = Right  

W = Wrong  

Skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar 

dikurangi dengan jumlah soal yang salah.  

 

S = R - W 
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Contoh:  

- Banyaknya soal = 10 butir  

- Yang betul = 8 butir soal  

- Yang salah = 2 butir soal  

Jadi, 8 – 2 = 6 

Kedua, dengan rumus: 

 

 

T = Total, artinya jumlah soal dalam tes  

Contoh di atas dihitung: S = 10 – (2 x 2) = 10 – 4 = 6  

2) Pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda (multiple choice)  

Dengan tes bentuk pilihan ganda, testee diminta 

melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban yang 

disediakan atau membubuhkan tanda lingkaran atau tanda silang 

(X) pada tempat yang sesuai di lembar jawaban.  

Dalam menentukan skor untuk tes pilihan ganda, Ainur 

Rofieq (2008) mengemukakan cara bentuk tes pilihan ganda ada 

tiga macam yaitu: “penskoran tanpa ada koreksi jawaban, 

penskoran ada koreksi jawaban dan penskoran dengan butir beda 

bobot”. 

  
 Tanpa koreksi yaitu penskoran dengan cara setiap butir soal 

yang dijawab benarb mendapat nilai satu (bergantung dari 

bobot nilai soal). Skor peserta didik diperoleh dengan cara 

menghitung butir soal yang dijawab benar. apabila banyaknya 

angka dihitung dari banyaknya jawaban yang cocok dengan 

kunci jawaban. Perhitungan ini menggunakan rumus:  

S = T – 2W 
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S = 
𝐵

𝑁
 x 100 (skala 0 - 100) 

Keterangan:  

B = Jumlah jawaban benar  

N = Jumlah soal  

Contoh:  

Seorang peserta didik A dites dengan soal bentuk pilihan 

ganda sebanyak 10 soal. Peserta didik A menjawab soal 

dengan betul sebanyak 8 butir, berarti jawaban yang salah 2 

soal.Dengan demikian skor yang diperoleh adalah: 

Skor =  
8

10
  𝑥 100 = 80  

 Penskoran dengan koreksi, yaitu pemberian skor dengan 

memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah 

dan tidak dijawab. Adapun rumusnya:  

𝑆𝑘𝑜𝑟 =  ∑
(𝐵𝑥𝑏)

𝑆𝑖
 

 

Keterangan:  

B = jumlah soal yang dijawab benar  

B = bobot setiap soal  

Si= skor ideal (skor yang mungkin dicapai jika semua soal 

dapat dijawab dengan benar) 

Contoh:  

Ani Sumaiyah mengikuti ujian akhir semester mata pelajaran 

bahasa Indonesia. Julah soal 50, terdiri atas enam jenjang domain 

kognitif yang diberi bobot sebagai berikut: pengetahuan dengan bobot 

1, pemahaman dengan bobot 2, aplikasi dengan bobot 3, analisis 



172      Evaluasi Pembelajaran 

 

dengan bobot 4, sintesis dengan bobot 5 dan evaluasi dengan bobot 6. 

Ani Sumaiyah dapat menjawab dengan benar 10 soal dari 10 soal pada 

jenjang pengetahuan, 8 soal dari 10 soal jenjang pemahaman, 10 soal 

dari 15 soal pada jenjang aplikasi, 4 soal dari 6 soal pada jenjang 

analisis, 5 soal dari 7 soal pada jenjang sintesis dan 1 soal dari 2 soal 

pada jenjang evaluasi. Berapakah skor yang diperoleh Ani sumaiyah?  

Untuk mempermudah perhitungan skor, guru perlu menyusun table 

sebagai berikut: 

Tabel 7.1 Perhitungan Skor Pada Soal Berbeda Bobot 

Jenjang Domain 

Kognitif 

Jumlah 

Soal 

Bobot (b) Jumlah Soal x 

bobot (b) 

Bobot 

Pengetahuan 10 1 10 10 

Pemahaman 10 2 20 8 

Aplikasi 15 3 45 10 

Analisis 6 4 24 4 

Sintesis 7 5 35 5 

Evaluasi 2 6 12 1 

Jumlah 50  146 38 

 

𝑆𝑘𝑜𝑟 

=  
(10𝑥1) + (8𝑥2) + (10𝑥3) + (4𝑥4)(5𝑥5) + (1𝑥6)

146
 𝑥 100% 

         = 70,55% 

Artinya: Ani Sumaiyah dapat menguasai materi Bahasa 

Indonesia sebesar 70,55%  

3) Pemberian skor untuk tes bentuk jawab singkat (short answer test) 

Tes bentuk jawab singkat adalah bentuk tes yang menghendaki 

jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Maka jawaban untuk 

tes tersebut tidak boleh berbentuk kalimat-kalimat panjang, tetapi 

harus sesingkat mungkin dan mengandung satu pengertian. 
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Dengan persyaratan inilah maka bentuk tes ini dpaat digolongkan 

ke dalam bentuk tes objektif.  

Dengan mengingat jawaban yang hanya satu pengertian saja. 

Maka angka bagi tiap nomor soal mudah ditebak. usaha yang 

dikeluarkan oleh siswa sedikit, tetapi lebih sulit dari pada tes 

bentuk betul-salah atau pilihan ganda.  

Rumus : S = ƩB  

Keterangan:  

N= nilai  

S = skor yang dicari  

ƩB= jumlah jawaban yang benar  

Contoh:  

Seorang peserta didik dites dengan soal bentuk jawaban singkat 

sebanyak 10 soal. Ternyata peserta didik tersebut dapat menjawab 

dengan betul 8 soal. Dengan demikian, skor peserta didik yang 

bersangkutan adalah 8.  

Catatan: Perhitungan jumlah jawaban yang dibetul harus dilihat 

berdasarkan jumlah titik-titik jawaban yang diberikan, dan bukan 

berdasarkan jumlah soal, sebab pada setiap soal mungkin ada yang 

lebih dari satu titik-titik kosong.  

 
4) Pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan (matching)  

Pada dasarnya tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan 

ganda, dimana jawaban-jawaban dijadikan satu, demikian pula 

pertanyaan-pertanyaannya  

Karena tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda 

yang lebih kompleks. Maka angka yang diberikan sebagai imbalan 
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juga harus lebih banyak. Sebagai ancar-ancar dapat ditentukan 

bahwa angka untuk tiap nomor adalah 2 (dua).  

 

5) Pemberian skor untuk tes bentuk uraian  

Sebelum menyusun sebuah tes uraian sebaiknya kita tentukan 

terlebih dahulu pokok-pokok jawaban yang kita kehendaki. 

Dengan demikian, maka akan mempermudah kita dalam 

mengoreksi tes itu.  

Tidak ada jawaban yang pasti terhadap tes bentuk uraian ini. 

Jawaban yang kita peroleh akan sangat beraneka ragam, beda 

antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Langkah-langkah 

pemberian skornya adalah:  

a)  Membaca soal pertama dari seluruh siswa untuk memperoleh 

gambaran mengenai lengkap tidaknya jawaban yang 

diberikan siswa secara keseluruhan.  

b) Menentukan angka untuk soal pertama tersebut. Misalnya jika 

jawabannya lengkap diberi angka 5, kurang sedikit diberi 

angka 4, begitu seterusnya.  

c)   Mengulangi langkah-langkah tersebut untuk soal tes kedua, 

ketiga, dan seterusnya.  

d) Menjumlahkan angka-angka yang diperoleh oleh masing-

masing siswa untuk tes bentuk uraian.  

Alternatif kedua untuk pemberian skor pada tes bentuk 

uraian adalah dengan menggunakan cara pemberian angka yang 

relatif. Misalnya untuk sesuatu nomor soal jawaban yang paling 

lengkap hanya mengandung 3 unsur, padahal yang kita kita 

menghendaki 5 unsur, maka kepada jawaban yang paling lengkap 

itulah kita berikan angka 5, sedangkan yang menjawab hanya 2 
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atau 1 unsur, kita beri angka lebih sedikit, yaitu misalnya 3,5; 2; 

1,5; dan seterusnya.  

Alternatif kedua untuk pemberian skor pada tes bentuk 

uraian adalah dengan menggunakan cara pemberian angka yang 

relatif. Misalnya untuk sesuatu nomor soal jawaban yang paling 

lengkap hanya mengandung 3 unsur, padahal yang kita kita 

menghendaki 5 unsur, maka kepada jawaban yang paling lengkap 

itulah kita berikan angka 5, sedangkan yang menjawab hanya 2 

atau 1 unsur, kita beri angka lebih sedikit, yaitu misalnya 3,5; 2; 

1,5; dan seterusnya.  

 
Apa yang telah diterangkan di atas ini adalah cara mem-

berikan angka dengan menggunakan atau mendasarkan pada 

norma kelompok (norm referenced test). Apabila dalam 

memberikan angka menggunakan atau mendasarkan pada standar 

mutlak (Criterion referenced test), maka langkah-langkahnya 

adalah: 

1) Membaca setiap jawaban yang diberikan oleh siswa dan 

dibandingkan dengan kunci jawaban yang telah disusun.  

2) Membubuhkan skor di sebelah kiri setiap jawaban. Ini 

dilakukan per nomor soal.  

3) Menjumlahkan skor-skor yang telah dituliskan pada setiap 

soal.  

Dengan cara ini maka skor yang diperoleh siswa tidak 

dibandingkan dengan jawaban paling lengkap yang diberikan oleh 

siswa lain, tetapi dibandingkan dengan jawaban lengkap yang 

dikehendaki dan sudah ditentukan oleh guru. 
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6) Pemberian skor untuk tes bentuk tugas  

Tolak ukur yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan tugas 

adalah:  

a) Ketepatan waktu  

b) Bentuk fisik pengerjaan tugas yang menandkan keseriusan 

dalam mengerjakan tugas.  

c) Sistematika yang menunjukkan alur keruntutan pikiran.  

d) Kelengkapan isi menyangkut ketuntasan penyelesaian dan 

kepadatan isi.  

e) Mutu hasil tugas, yaitu kesesuaian hasil dengan garis-garis 

yang sudah ditentukan oleh guru.  

 

Dalam mempertimbangkan nilai akhir perlu dipikirkan peranan 

masing-masing aspek kriteria tersebut, misalnya demikian:  

 Ketepatan waktu, diberi bobot 2  

 Bentu fisik, diberi bobot 1  

 Sistematika, diberi bobot 3  

 Kelengkapan isi, diberi bobot 3  

 Mutu hasil, diberi bobot 3  

 

Maka nilai akhir untuk tugas tersebut diberikan rumus:  

NAT =  

NAT adalah Nilai Akhir Tugas 
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b. Perbedaan Skor dan Nilai  

Apa yang terjadi selama ini, banyak di antara para guru yang masih 

mencampuradukkan antara dua pengertian, yaitu skor dan nilai.  

Skor : hasil pekerjaan menskor yang diperoleh dengan 

menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh 

siswa, dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya.  

Nilai : angka (bisa juga huruf) yang merupakan hasil ubahan dari 

skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya, serta dengan 

menggunakan acuan/ standar tertentu, yakni acuan patokan dan acuan 

norma.  

1. Penilaian Acuan Patokan (PAP)  

Pemberian nilai jenis ini berdasarkan atas tujuan instruksional 

yang telah ditentukan, artinya nilai yang diberikan kepada peserta 

tes menunjukkan tingkat pencapaian tujuan instruksional atau 

tingkat penguasaan terhadap materi yang telah ditentukkan. Untuk 

keperluan tersebut, pertama-tama skor mentah diterjemahkan ke 

dalam skor 1 sampai 100, yang menunjukkan presentase 

pencapaian tujuan instruksional yang dicapai. Misalnya jika skor 

mentah mempunyai skor maksimum 40, transformasi ke nilai 1 – 

100 dapat menggunakan rumus; 

 𝑁𝐼 =  
𝑋𝑖

40
 x100 

Untuk SMP dan SMA yang menggunakan nilai 1 – 10, skor 1 – 

100 dapat langsung ditransformasikan ke nilai 1-10 dengan jalan 

membagi 10 setiap nilai, sedang untuk perguruan tinggi skor 1 – 

100 ditranformasikan ke nilai 1-4, misalnya dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
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X < 56 diberi nilai 0  

56 < X < 65 diberi nilai 1  

65 < X < 80 diberi nilai 2  

80 < X < 90 diberi nilai 3  

       X > 90 diberi nilai 4 

2. Penilaian Acuan Norma (PAN)  

Pemberian nilai jenis ini menggunakan kelompok sebagai criteria. 

Nilai seorang siswa (peserta tes) ditentukkan oleh posisinya daam 

kelompok. Misalnya seorang siswa yang mendapat skor 65 (hanya 

65% dari tujuan instruksional yang tercapai), dapat diberi nilai 9 

dalam penilaian acuan kelompok (norma), atau siswa yang hanya 

mendapat skor 30 dapat diberi nilai 6, sehingga siswa tersebut lulus 

dalam tingkat penguasaan 30 %. Tetapi sebaliknya dapat pula 

terjadi bahwa siswa yang mendapat skor 65 tidak berhasil lulus 

karena siswa lain dalm kelompoknya nilai di atas 65 (65 % dari 

tujuan tercapai.  

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam pemberian nilai 

dengan menggunakan acuan kelompok, antara lain dengan 

menggunakan transformasi linier.  

Rumus:   𝑁𝑖 =  
𝑋𝑚𝑖−𝑋𝑚

𝑆𝑚
 𝑆𝑎 + 𝑋𝑎 

Keterangan:  

Ni = skor akhir observasi ke-i  

Xmi = skor mentah observasi ke-i  

Xm = rata-rata skor mentah  

Sm = standar deviasi skor mentah  

Sa = standar deviasi skor akhir  

Xa = rata-rata skor akhir 
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6. Teknik Pengolahan Tes Hasil Belajar  

a. Mengolah Skor Mentah Menjadi Nilai Huruf  

Pengolahan skor mentah menjadi nilai huruf meng-

gunakan sifat-sifat yang terdapat pada kurva normal sebagai dasar 

perhitungan. Adapun ciri-ciri atau sifat-sifat distribusi normal 

antara lain adalah seperti berikut: 

1) Mengolah Skor Mentah Menjadi Nilai Huruf dengan Menggunakan 

Mean (M) dan Standar Deviasi (SD)  

Mencari mean (M) dan Standar Deviasi (SD) dalam rangka 

mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu jika banyaknya skor yang diolah kurang dari 30, digunakan 

tabel distribusi frekuensi tunggal. Dan jika banyaknya skor yang diolah 

lebih dari 30, misalnya sampai 40 atau 50 skor atau lebih, sebaiknya 

digunakan tabel distribusi frekuensi bergolong. Berikut ini sebuah contoh 

yang menggunakan tabel distribusi frekuensi tunggal.  

Misalkan seorang guru memperoleh skor mentah dari haisl 

tes yang telah diberikan kepada 20 orang siswa sebagai berikut 

73 70 68 68 67 67 65 65 63 62 

60 59 59 58 58 56 52 50 41 40 

 

Skor mentah itu akan diolah menjadi nilai huruf A, B, C, 

D, TL dengan menggunakan M dan DS. Untuk itu kita membuat 

tabel sebagai berikut:  

Langkah-langkah menyusun tabel:  

1) Masukkan nama siswa (ke dalam kolom 1) dan skor masing-

masing siswa (ke dalam kolom 2), kemudian jumlahkan. Kita 

akan memperoleh .  
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2) Hitunglah mean (M) dengan membagi jumlah skor itu ( ) 

dengan N (banyaknya siswa yang dites). Jadi rumus untuk 

mencari M itu adalah: 𝑀 =  
∑ FX

∑ 𝐹
 

 
3) Isilah kolom 3 dengan selisih (deviasi) tiap-tiap skor dari mean (X-

M)  

4) Isilah kolom 4 dengan menguadratkan angka-angka dari kolom 3.  

Kemudian jumlahkan sehingga kita peroleh  

5) Langkah terakhir adalah menghitung mean dan DS dengan rumus-

rumus sebagai berikut:  

𝑀 =  
∑ F𝑋𝑋

∑ 𝐹
            dan         𝑆𝐷𝐷 = √

𝑋𝑖−𝑋

𝑛−1
 

 

 

6). Tabel 7.2. Perhitungan Mean dan Standar Deviasi  

Nama Siswa  Skor Mentah (X) (X - M) atau (d)  atau  

          

1    2  3  4  

Amrin    73  13  169  

Dahron    70  10  100  

Mardi    68  8  64  

Popon    68  8  64  

Jamilah    67  7  49  

Sarman    67  7  49  

Ronald    65  5  25  

Nursam    65  5  25  

Marnah    63  3  9  

Kamerun    62  2  4  

Djufri    60  0  0  

Rajiman    59  -1  1  

Jugil    59  -1  1  



    Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani   
181     

Bonteng    58  -2  4  

Pairah    58  -2  4  

Gurita    56  -4  16  

Marlopo    52  -8  64  

Karmin    50  -10  100  

Nirmala    41  -19  361  

Brutal    40  -20  400  

Jumlah   1201 ( )     1509  

           

 

Dari tabel itu kemudian dicari mean dan SD dengan rumus 

sebagai berikut: 

M = 60,05 dibulatkan = 60 

SD= 8,69 

Dari perhitungan dalam tabel di atas kita telah memper-oleh 

mean (M) = 60 dan SD= 8,69. Selanjutnya kita dapat 

menjabarkan skor-skor mentah yang kita peroleh itu ke dalam 

nilai huruf melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1). Pertama-tama kita menentukan besarnya Skala Unit Deviasi 

(SUD). Misalnya dalam penjabaran ini kita akan menggunakan 

seluruh jarak range dari kurva normal, yaitu antara -3 SD s.d. + 

3 DS = 6 SD. Karena nilai huruf yang akan digunakan adalah A 

– B – C – D – E – TL yang berarti = 4 unit, dan kita tentukan 

besarnya SUD = 6 SD : 4 = 1,5 SD. Jadi, SUD = 1,5 x 8,69 = 

13,035, dibulatkan = 13. 

2). Titik tengah nilai C terletak pada mean = 60 karena C merupakan 

nilai tengah pada skala penilaian A - B – C – D – TL. 

3). Langkah selanjutnya kita menentukan batas bawah (lower 

limit) dan batas atas (upper limit) dari mas-ing-masing nilai 

huruf. 
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- Karena titik tengah C = M = 60, maka 

- Batas bawah C = M – 0,5 SUD 60 - (0,5 x 13) = 53,5 

- Batas atas C = M + 0,5 SUD 60 + (0,5 x 13) = 66,5 

- Batas bawah D = M – 1,5 SUD 60 – (1,5 x 13) = 34 

- Skor di bawah 34 = TL 

- Batas atas B = M + 1,5 SUD 60 + (1,5 x 13) = 79,5 

- Skor di atas 79, 5 = A 

4). Selanjutnya kita mentransfer skor-skor mentah dari 

20 siswa tersebut ke dalam nilai huruf sebagai berikut: 

- Skor 80 ke atas = A = Tidak ada 

- Skor 67 s.d 79,5 = B = 6 Orang 

- Skor 54 s.d 66,5 = C =10 Orang 

- Skor 34 s.d 53,5 = D = 4 Orang 

- Skor di bawah 34 = TL = Tidak ada 

Dengan cara penjabaran seperti di atas, ternyata hasilnya lebih 

baik dalam arti banyak yang lulus meskipun hanya memperoleh nilai D. 

Hal ini dimungkinkan karena dalam penjabaran tersebut kita menggunakan 

seluruh range dari kurva normal, yaitu dari -3 SD s.d. +3 SD. 

 

2) Mengolah Skor Mentah Menjadi Nilai Huruf dengan Batas 

Lulus = Mean 

Misalkan seorang guru memperoleh skor dari hasil 

ujian semester dari 50 siswa sebagai berikut: 

97 93 92 90 87 86 86 83 81 80 

80 78 76 76 75 74 73 72 72 71 

69 67 67 67 64 63 63 62 62 60 

58 57 57 56 56 54 52 50 47 45 

43 39 36 36 32 29 27 26 20 16 
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Skor mentah ini akan kita olah menjadi nilai huruf A, B, 

C, D, dan TL. Untuk mencari mean dan SD kita susun skor 

mentah tersebut ke dalam tabel frekuensi, kita cari dulu range 

untuk menentukan besarnya interval dan kelas interval. 

Range = 97 – 16 = 81 

Kelas interval = + 1 = + 1 = 9 

Jadi, dengan menentukan besarnya interval = 10, kita 

peroleh kelas interval = 9. 

Tabel 7.3. Distribusi Frekuensi 

Kelas Interval f d fd  

1 96 – 105 1 +4 +4 16 

2 86 – 95 6 +3 +18 54 

3 76 - 85 7 +2 +14 28 

4 66 - 75 10 +1 +10 10 

5 56 - 65 11 0 0 0 

6 46 - 55 4 -1 -4 4 

7 36 - 45 5 -2 -10 20 

8 26 - 35 3 -3 -9 27 

9 16 - 25 3 -4 -12 48 

  50 (N)  +11 ( ) 207 ( ) 

Dari tabel ini, kita cari mean dengan rumus 

M = M’ + i ( ) 

M = mean sebenarnya yang akan dicari 

M’ = mean dugaan dalam tabel itu 

= = = 60,5 

i = inteval = 10 

= jumlah dari kolom fd = +11 

Dengan rumus tersebut di atas maka: 
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Mean (M) = 60,5 + 10 ( ) = 60,5 + 

= 60,5 + 2,2 = 62,7, dibulatkan menjadi 63 

Cara mencari deviasi standar (DS) ialah dengan rumus: 

DS = i 

Dari tabel di atas kita dapat menghitung DS sebagai berikut: 

DS = 10 

 = 10 

 = 10 

 = 10 x 1,9 = 19 

Selanjutnya jika kita akan mengubah skor mentah yang 

diperoleh menjadi nilai huruf A, B, C, D, dan TL de-ngan batas 

lulus = mean. Caranya adalah sebagai berikut: 

Telah ditentukan bahwa batas lulus = mean = 63. Jadi, 

skor mentah dari 63 ke atas kita bagi menjadi nilai huruf A, B, C, 

D dan skor di bawah 63 dinyatakan TL. 

- Batas bawah D atau batas lulus = mean = 63 - Skor di bawah 63 

= TL 

- Batas atas D= M + 1 SUD = M + 0,75 DS 

= 63 + 14,25 = 77 (dibulatkan) 

- Batas atas C = M + 2 SUD = M + 1,5 DS 

= 63 + 28,5 = 92 (dibulatkan) 

-  Batas atas B = M + 3 SUD = M + 2,25 DS  
= 63 + 42,75 = 106 (dibulatkan) 

- Skor di atas 106 = A 

Dengan perhitungan tersebut, maka hasil kelulusan dari 

50 siswa adalah sebagai berikut: 

Yang tidak lulus (TL), skor di bawah 63 = 23 orang 

Yang mendapat nilai D, skor 63 – 77 = 15 orang 
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Yang mendapat nilai C, skor 78 – 92 = 10 orang 

Yang mendapat nilai B, skor 93 – 106 = 2 orang 

Yang mendapat nilai A, akor di atas 106 = tidak ada 

Jika dibandingkan dengan cara penjabaran terdahulu, maka cara 

yang terakhir ini ternyata lebih mahal. Dari 50 orang siswa yang 

ujian, ternyata sebanyak 23 orang tidak lulus (hampir 50%). 

 

c. Mengolah Skor Mentah Menjadi Nilai Huruf dengan 

Menggunakan Mean Ideal dan DS Ideal 

Misalkan jika skor maksimum ideal dari tes yang diberi kan kepada 50 

siswa tersebut = 120, maka: 

mean ideal = ½ x skor maksimum ideal = 60 DS ideal vdari tes tersebut = 

x 60 = 20 Dengan cara menjabarkan yang telah diuraikan se belumnya, 

yakni dengan ketentuan batas lulus = mean, dan dengan demikian, 1 SUD 

= 0,75 DS, kita peroleh perhitungan sebagai berikut: 

- Batas bawah D atau batas lulus = mean = 60 - Skor di bawah 60 = 

TL 

- Batas atas D= M + 1 SUD = M + 0,75 DS 

= 60 + (0,75 x 20) = 60 + 15 = 75 

- Batas atas C = M + 2 SUD = M + 1,5 DS 

= 60 + (1,5 x 20) = 60 + 30 = 90 

- Batas atas B = M + 3 SUD = M + 2,25 DS 

= 60 + (2,25 x 20) = 60 + 45 = 105 

- Skor di atas 105 = A 

Dengan perhitungan tersebut, maka hasil kelulusan dari 50 siswa 

adalah: 

Yang tidak lulus (TL), skor di bawah 60 = 20 orang 

Yang mendapat nilai D, skor 60 - 75 = 16 orang 
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Yang mendapat nilai C, skor 76 - 90 = 11 orang 

Yang mendapat nilai B, skor 91 – 105 = 3 orang 

Yang mendapat nilai A, akor di atas 105 = tidak ada 
 
Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan sebelumnya, ternyata 

hasil kelulusan berimbang atau hampir sama. Yang tidak lulus hanya 

selisih 3 orang, yang kedua-dua nya tidak ada yang memperoleh nilai 

A. Hal ini antara lain adalah karena skor maksimum ideal dari tes yang 

diolah adalah 120, sedangkan nilai maksimum aktual (nilai tertinggi 

dari kelompok yang dites) adalah 97, yang berarti masih jauh di bawah 

nilai maksimum ideal 120. Akan tetapi, jika nilai maksimum ideal dari 

tees itu 100 misalnya, maka mean ideal = 50 dan DS ideal = 16,7, 

dibulatkan menjadi 17. Dengan demikian, mungkin ada beberapa 

orang yang memperoleh nilai A, dan yang tidak lulus pun jumlahnya 

berkurang. Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan sebelumnya, 

ternyata hasil kelulusan berimbang atau hampir sama. Yang tidak lulus 

hanya selisih 3 orang, yang kedua-dua nya tidak ada yang 

memperoleh nilai A. Hal ini antara lain adalah karena skor maksimum 

ideal dari tes yang diolah adalah 120, sedangkan nilai maksimum 

aktual (nilai tertinggi dari kelompok yang dites) adalah 97, yang berarti 

masih jauh di bawah nilai maksimum ideal 120. Akan tetapi, jika nilai 

maksimum ideal dari tees itu 100 misalnya, maka mean ideal = 50 dan 

DS ideal = 16,7, dibulatkan menjadi 17. Dengan demikian, mungkin 

ada beberapa orang yang memperoleh nilai A, dan yang tidak lulus pun 

jumlahnya berkurang. 
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b. Mengolah Skor Mentah Menjadi Nilai 1 – 10 

Umpamakan seorang guru memperoleh skor men-tah dari hasil 

ulangan sejarah di kelas III SMP yang ber-jumlah 50 orang siswa 

sebagai berikut: 

16 64 87 36 65 42 43 54 47 51 

77 55 68 42 40 47 42 46 45 50 

20 57 28 7 44 51 40 39 39 57 

28 39 21 48 46 37 41 43 49 71 

29 44 34 50 45 35 44 52 56 45 

 

Untuk mengolah skor mentah di atas menjadi nilai 1-10, kita 

perlu mencari mean (angka rata-rata) dan DS. Untuk itu skor mentah 

tersebut kita susun ke dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah-

langkah menyusunnya adalah sebagai berikut: 

a. Kita tentukan dulu banyaknya kelas interval dengan jalan: 

• Mencari range (R), dengan mengurangi skor maksi-mum 

dengan skor minimum (range = selisih antara skor 

maksimum dan skor minimum) 

• Bagilah range ke dalam interval-interval yang sama 

sedemikian rupa sehingga jumlah kelas interval an-tara 6 – 

15 atau 11 – 19. 

• Rumus untuk mencari kelas interval: +1 

b. Mengisi kolom 2 (kolom interval) di dalam tabel yang telah 

tersedia. Mulailah dari skor minimum berturut-turut de-ngan 

interval yang telah ditemukan dan sejumlah kelas yang telah 

ditentukan pada langkah pertama 
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c. Membuat tally pada kolom 3 (menabulasikan tiap-tiap skor ke 

dalam kelasnya). 

d. Mengisi angka (jumlah) tally ke dalam kolom 4 (f) 

e. Menentukan deviasi pada lajur d dengan menetapkan letak mean 

dugaan (M’) dengan angka nol pada kelas ter-tentu. Untuk 

menduga letak nol tersebut dapat kita pilih kelas yang 

mengandung frekuensi yang paling tinggi. Selanjutnya kita 

letakkan angka-angka deviasi itu dari nol ke atas dan ke bawah. 

Angka-angka di atas nol kita beri tanda + (plus) dan angka-angka 

di bawah nol diberi tanda – (minus) 

f. Mengisi lajur fd dengan mengalikan angka-angka pada lajur f dan 

d. Kemudian hasilnya dijumlahkan pada ba-gian bawah dari tabel 

(= fd). Sampai pada kolom 6 (fd) kita telah dapat menghitung 

besarnya mean yang sebe-narnya dari tabel tersebut. Akan tetapi, 

karena kita masih memerlukan mencari DS (deviasi standar), kita 

perlu menambah satu kolom lagi untuk mencari . 

g. Mengisi lajur , kemudian dijumlahkan pula pada bagian bawah 

dari tabel sehingga kita peroleh yang diperlukan dalam rumus 

untuk mencari DS. 

h. Dari skor mentah hasil ulangan tersebut, kita dapat menyusun tabel 

distribusi frekuensi seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skor maksimum = 87  

Skor minimum = 7   

Range  = 87 – 7 = 80 

Banyaknya kelas interval: + 1 = + 1 = 11 

Jadi, interval (i) = 8, kelas interval = 11 
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Kelas Interval Tally f d Fd  

1 87 - 94 I 1 +6 6 36 

2 79 - 86  0 +5 0 0 

3 71 - 78 II 2 +4 8 32 

4 63 - 70 III 3 +3 9 27 

5 55 - 62 IIII 4 +2 8 16 

6 47 - 54 IIII  IIII I 11 +1 11 11 

7 39 - 46           IIII IIII IIII III 18 0 0 0 

8 31 - 38 IIII 4 -1 -4 4 

9 23 - 30 III 3 -2 -6 12 

10 15 - 22 III 3 -4 -9 27 

11 7 - 14 I 1 -4 -4 16 

   N=50  +19 ( ) 181 ( ) 

Sekarang kita cari angka rata-rata (mean) dari tabel di atas: 

Rumus mean M = M’ + i ( ) 

Dengan melihat pada tabel distribusi frekuensi maka: 

M = 42,5 + 8 ( ) = 42,5 + 3,04 = 45,54 

Mean dugaan (M’) sebesar 42,5 adalah nilai titik tengah dari 

kelas interval 39 – 46, yaitu kelas interval yang kita duga sebagai 

tempat letaknya mean. 

Cara menghitung: 

M’ = = = 42,5 

Dari tabel itu, sekarang kita mencai DS. 

Rumusnya: DS = i 

Dengan menggunakan rumus tersebut maka: 

DS = 8 

= 8 

= 8 

= 8 x 1,89 = 15,12 dibulatkan = 15 
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Setelah kita temukan besarnya mean dan DS, (mean = 45,54 dan 

DS = 15), langkah selanjutnya ialah menjabar-kan skor mentah 

yang kita peroleh ke dalam nilai 1 – 10 dengan menggunakan 

rumus penjabaran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Rumus Penjabaran 

M + 2,25 DS = 10 

M + 1,75 DS = 9 

M + 1,25 DS = 8 

M + 0,75 DS = 7 

M + 0,25 DS = 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Perhitungan 

45,54 + (2,25 x 15) = 79,29 dibulatkan = 79 

45,54 + (1,75 x 15) = 71,79 dibulatkan = 72 

M - 0,25 DS  = 5 

M - 0,75 DS  = 4 

M - 1,25 DS  = 3 

M - 1,75s DS  = 2 

M - 2,25 DS  = 1 

 

Penjabarannya 

79 ke atas  = 10 

72 s.d. 78  = 9 

64 s.d. 71  = 8 

57 s.d. 63  = 7 

49 s.d. 56  = 6 

42 s.d. 48  = 5 
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45,54 + (1,25 x 15) = 64,29 dibulatkan = 64 

45,54 + (0,75 x 15) = 56.79 dibulatkan = 57 

45,54 + (0,25 x 15) = 49,29 dibulatkan = 49 

45,54 - (0,25 x 15) = 41,79 dibulatkan = 42 

 

 

  

 
 
 

45,54 - (0,75 x 15) = 34,29 dibulatkan = 34 

45,54 - (1,25 x 15) = 26,79 dibulatkan = 27 

45,54 - (1,75 x 15) = 19,29 dibulatkan = 19 

45,54 - (2,25 x 15) = 11,79 dibulatkan = 12 

Kebaikan sistem penskoran seperti ini ialah bahwa nilai-

nilai yang diperoleh siswa benar-benar mencer-minkan kapasitas 

kelompok (disesuaikan dengan kondisi atau tingkat kepandaian 

kelompok yang bersangkutan). 

Akan tetapi, kelemahannya ialah bahwa nilai-nilai yang 

diperoleh sistem tersebut belum mencerminkan sampai dimana 

pencapaian scope bahan pelajaran yang diteskan. Oleh karena itu, 

untuk mengurangi kelemah an ini kita juga melakukan sistem 

penskoran dengan menggunakan mean ideal dan DS ideal. 

Caranya adalah sebagai berikut: 

Misalkan tes yang dipergunakan untuk ulangan seja-rah di 

atas memiliki skor maksimum ideal = 100. 

Mean ideal = = = 50 

DS ideal = = = 16,6 

Dengan menggunakan rumus penjabaran tersebut, maka: 

34 s.d. 41  = 4 

27 s.d. 33  = 3 

19 s.d. 26  = 2 

12 s.d. 18  = 1 

11 ke bawah  = 0 
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50 + (2,25 x 16,6) = 87,35 dibulatkan = 87 → 10 

50 + (1,75 x 16,6) = 79,05 dibulatkan = 79 → 9 

50 + (1,25 x 16,6) = 70,75 dibulatkan = 71 → 8 

50 + (0,75 x 16,6) = 62,45 dibulatkan = 62 → 7 

50 + (0,25 x 16,6) = 54,15 dibulatkan = 54 → 6 

50 - (0,25 x 16,6) = 45,85 dibulatkan = 46 → 5 

50 - (0,75 x 16,6) = 37,55 dibulatkan = 38 → 4 

50 - (1,25 x 16,6) = 29,25 dibulatkan = 29 → 3 

50 - (1,75 x 16,6) = 20,95 dibulatkan = 21 → 2 

50 - (2,25 x 16,6) = 12,65 dibulatkan = 13 → 1 

 

Dengan menggunakan mean ideal dan DS ideal, ternyata 

hasilnya berlainan. Siswa yang mendapat nilai 10 adalah siswa yang 

memperoleh skor mentah 87 ke atas, dan bukan 79 ke atas seperti hasil 

perhitungan menggu-nakan mean dan DS aktual. Juga yang mendapat 

nilai 6 adalah siswa yang memperoleh skor mentah 54 s.d. 61, bukan 

49 s.d. 56. 

 

c. Mengolah Skor Mentah Menjadi Nilai dengan Persen 

Yakni besarnya nilai yang diperoleh siswa merupakan persentase 

dari skor maksimum ideal yang seharusnya dicapai jika tes tersebut 

dikerjaan dengan hasil 100% betul. Rumus penilaian adalah sebagai 

berikut: NP = Keterangan: 

MP = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R = skor mentah yang diperoleh siswa 

SM = skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100 = bilangan tetap 

Beberapa contoh sebagai penjelasan: 
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• Siswa A memperoleh skor 64 dari tes matematika yang memiliki 

skor maksimum ideal = 80 

Maka nilai A yang sebenarnya adalah x 100 = 80 

• Siswa B memperoleh skor 64 dari tes bahasa indone-sia yang 

memiliki skor maksimum ideal = 100. Maka nilai B = 64 

Cara menilai dengan persen sering dilakukan oleh gu-ru-guru, hal 

ini karena dianggap lebih mudah dan praktis. 

 

d. Mengolah Skor Mentah Menjadi Skor Standar z 

Yang dimaksud dengan skor z adalah skor yang penjabarannya 

didasarkan atas unit deviasi standar dari mean. Dalam hal ini mean 

dinyatakan = 0 (nol). Oleh karena itu, dengan penjabaran skor-skor mentah 

menjadi skor standar z kita dapat melihat bagaimana keduduk an skor 

tersebut dibandingkan dengan rata-rata skor kelompoknya. 

Misalkan hasil tes umar sebagai berikut: 

Bahasa Indonesia = 65 

Matematika  = 55 

IPS   = 70 

Dengan melihat sepintas, kita beranggapan bahwa Umar cukup 

dalam Bahasa Indonesia, kurang dalam Matematika, dan cukup baik dalam 

IPS. Untuk me ngetahui kecakapan Umar sebenarnya dibandingkan 

dengan teman-teman sekelasnya, kita perlu mengetahui besarnya mean dan 

DS dari tiap mata pelajaran, misalkan sebagai berikut: 
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Tabel Konversi nilai 

Mata Pelajaran Skor Mean SD 

Bahasa Indonesia 65 60 4.0 

Matematika 55 45 4.0 

IPS 70 75 5.0 

 

Dengan membandingkan skor yang dicapai Umar dengan mean 

nya masing-masing, sepintas kita lihat bah-wa Umar bukan sangat pandai 

dalam IPS, malah ia lebih baik dalam matematika dan bahasa indonesia. 

Dengan menggunakan mean dan SD itu kita dapat mengubah skor-skor 

yang diperoleh Umar menjadi skor z. 

Rumusnya: z = ( X − M ) Keterangan:  

Z = skor –z  S     

X = skor mentah     

M = rata-rata hitung     

S = deviasi stadar (deviasi standar) 

Dengan menggunakan rumus tersebut, kita dapat mengubah skor 

yang dicapai Umar ke dalam skor z se-bagai berikut: 

Bahasan Indonesia = = = +1,25 

Matematika  = = = +2,5 

IPS   = = = - 1,0 

 

Melihat hasil skor z di atas kita dapat mengetahui bahwa Umar 

dalam bahasa Indonesia adalah 1,25 DS di atas mean, untuk matematika 

2,5 DS di atas mean, sedangkan untuk IPS 1,0 DS di bawah mean. 
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e. Mengolah Skor Mentah Menjadi Skor Standar T 

Yang dimaksud dengan skor T ialah angka skala yang 

menggunakan dasar mean = 50 dan jarak tiap deviasi standar (DS) = 10. 

Di dalam range -3 DS sampai dengan +3 DS, T tersebar dari 20 s.d. 80, 

tanpa bilangan –bilangan minus. 

Suatu panitia ujian sekolah misalnya, dapat menen-tukan “batas 

lulus” dari berbagai mata pelajaran dengan kedudukan nilai skor yang 

sama setelah setiap skor dari mata pelajaran tersebut dijabarkan ke dalam 

skor T. 

Rumusnya: Skor T = ( ) 10 + 50 atau Skor T = 10 Z + 50 

Jika skor-skor yang diperoleh Umar tadi kita jabar-kan ke dalam 

skor T, akan kita peroleh sebagai berikut: 

Bahasa Indonesia = ( ) x 10 + 50 = (+1,25) x 10 + 50 = 62,5 

Matematika  = ( ) x 10 + 50 = (+2,5) x 10 + 50 = 75,0 

IPS   = ( ) x 10 + 50 = (-1,0) x 10 + 50 = 40,0 

Dengan melihat hasil penjabaran ke dalam skor T di atas, secara 

cepat kita dapat mengatakan bahwa Umar memiliki prestasi yang cukup 

baik dalam matematika dibandingkan dengan teman sekelompoknya, dan 

kurang baik prestasinya dalam IPS. 
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Rangkuman 

Nilai pada dasarnya melambangkan penghargaan yang 

diberikan oleh tester kepada testee atas jawaban betul yang 

diberi kan oleh testee dalam tes hasil belajar. Artinya makin 

banyak jumlah butir soal dapat dijawab dengan betul, maka 

penghargaan yang diberikan oleh tester kepada testee akan 

semakin tinggi. se-baliknya, jika jumlah butir item yang dapat 

dijawab dengan betul  itu hanya sedikit, maka penghargaan yang 

diberikan kepada testee juga kecil atau rendah. 

Tes hasil belajar dapat diselenggarakan secara tertulis 

(tes tertulis), secara lisan (tes lisan) dan dengan tes perbuatan. 

Adanya perbedaan pelaksanaan tes hasil belajar tersebut 

menuntut adanya perbedaan dalam pemeriksaan, pemberian skor, 

dan pengolahan hasil-hasilnya. 

Teknik pengolahan hasil tes hasil belajar dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, yakni: mengolah skor mentah menjadi 

nilai huruf, mengolah skor mentah menjadi nilai 1 – 10, mengolah 

skor mentah menjadi nilai dengan persen, mengolah skor mentah 

menjadi skor standar z, dan mengolah skor mentah menjadi skor 

standar T. 
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Soal – Soal Latihan 

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Jelaskan teknik pemeriksaan tes uraian! 

2. Jelaskan teknik pemeriksaan tes perbuatan! 

3. Sebutkan perbedaan PAP (penilaian acuan patokan) dan PAN 

(penilaian acuan norma)! 

4. Jelaskan perbedaan antara skor dan nilai 

5. Badu mendapat skor IPS XIPS = 75 dan skor IPA XIPA = 90, dari 

skor tersebut pada mata pelajaran apakah Badu lebih berprestas, 

jika MIPS = 55, SD = 10, dan MIPA = 80 dan SD= 12. Hitunglah 

prestasi dengan transformasi Z skor dan T skor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198      Evaluasi Pembelajaran 

 

Daftar Pustaka 

 

Sudijono, A 2009. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers. 

Purwanto, N. 1994. Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Arifin , Z. 2009. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Arikunto, S. 2009. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: BT Bumi 

Aksara. 

Mushtar, B. 1990.Teknik-teknik Evaluasi dalam Pendidikan. Bandung: 

Jemmars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani   
199     

BAB 8 

 

TEKNIK MENGANALISA ITEM  

TES HASIL BELAJAR 

 
1. Deskripsi Singkat  

Pada bab ini akan dibahas tentang memahami teknik 

penganalisisan item tes hasil belajar. Oleh karena itu diharapkan Anda 

dapat memahami materi ini secara baik. 

  

2. Relevansi 

Pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh maha-siswa 

ketika masih berada pada jenjang SMA dan semester awal, akan lebih 

diasah, karena mahasiswa akan memahami dengan jelas konsep evaluasi, 

pengukuran dan penilaian. Selain itu, materi pada bab-bab selanjutnya di 

mata kuliah evaluasi pembelaran ini merupakan penunjang ketika 

mahasiswa akan mengolah data dalam penyusunan skripsi. 

 

3. Kompetensi Dasar 

Mampu memahami dan menjelaskan tentang teknik analisis 

derajad kesukaran item, teknik analisis daya pembeda item, fungsi 

distraktor. 

Kompetensi ini terdiri dari 4 indikator yakni: 

a. Membuat analisis derajad kesukaran item. 

b. Menyusun analisis daya pembeda item. 

c. Membuat teknik distraktor. 
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d. Membedakan antara analisis derajad kesukaran item dan teknik 

daya pembeda item. 

 

4. Materi Kuliah 

a. Teknik Analisis Derajat Kesukaran Item 

Bermutu atau tidaknya butir-butir item tes hasil be lajar 

pertama-tama dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf 

kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir tersebut. Butir-

butir tes hasil belajar dapat dinya-takan sebagai butir-butir yang baik. 

Apabila butir-butir tersebut tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu 

mudah dengan kata lain derajat kesukaran item itu adalah sedang atau 

cukup. 

Witherington dalam (1989:87) mengatakan, bahwa sudah 

atau belum memadainya derajat kesukaran item tes hasil belajar dapat 

diketahui dari besar kecilnya angka yang melambangkan tingkat 

kesulitan dari item tersebut. Angka yang dapat memberikan petunjuk 

mengenai tingkat kesulitan item itu dikenal dengan istilah Difficulty 

Index (angka indeks kesukaran item), yang didalam du-nia evaluasi 

hasil belajar pada umumnya dilambangkan dengan huruf P, yaitu 

singkatan dari kata Proportion (Proporsi). 

Angka indeks kesukaran item itu besarnya berkisar antara 

0,00 sampai dengan 1,00, artinya angka indeks kesukaran itu paling 

rendah adalah 0,00 dan paling tinggi adalah 1,00. Angka indeks 

kesukaran sebesar 0,00 (P = 0,00) merupakan petunjuk bagi tester 

bahwa butir item tersebut termasuk dalam kategori item yang terlalu 

sukar, sebab disini seluruh testee tidak dapat menjawab item de-ngan 

betul. Sebaliknya, apabila angka indeks kesukaran item itu adalah 

1,00 (P=1,00) ini merupakan petunjuk bahwa item ini adalah termasuk 
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dalam kategori item yang terlalu mudah, sebab disini seluruh testee 

dapat menjawab dengan betul butir item tersebut. 

 

Angka indeks kesukaran item itu dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus : 

 

𝑃 =  
∑𝑥

𝑆𝑚𝑁
 

 
Keterangan: 

P  = Proportion = angka indeks kesukaran item 

Ʃx = banyaknya testee yang dapat menjawab dengan betul 

terhadap butir item tersebut. 

N  = Jumlah testee yang mengikuti tes hasil belajar 

Rumus yang lainnya adalah 

P =  
∑𝐵

𝑁
 

Keterangan: 

P  = Proportion = angka indeks kesukaran item 

ƩB  = banyaknya testee yang dapat menjawab dengan betul 

terhadap butir item tersebut 

N  = Jumlah testee yang mengikuti tes hasil belajar 

Mengenai bagaimana cara memberikan penafsiran 

(interprestasi) terhadap angka indeks kesukaran item, Robert L. 

Thorndike dan Elizabeth Hagen (1998:20) mengemukakan sebagai 

berikut: 

Tabel 8.1. Interval Indeks Kesukaran Item 
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Besarnya P Interprestasi 

0,00 – 0,30 Terlalu sukar 

0,31 – 0,70 Cukup (sedang) 

0,71 – 1,00 Terlalu mudah 

 

Walaupun demikian ada yang berpendapat bahwa soal-soal 

yang dianggap baik, yaitu soal-soal yang sedang, yaitu soal-soal yang 

mempunyai indeks kesukaran 0,31 sampai dengan 0,70. Perlu diketahui 

bahwa soal-soal yang terlalu mudah atau terlalu sukar, lalu tidak berarti 

tidak boleh digunakan, hal ini tergantung dari penggu-naannya. Soal 

yang sukar akan menambah gairah belajar bagi siswa yang pandai. 

Sedangkan soal-soal yang terlalu mudah, akan membangkitkan 

semangat kepada siswa yang lemah. 

Tentang bagaimana cara mencari (menghitung) ang ka indeks 

kesukaran item, berikut dikemukakan sebuah contoh: 

Contoh soal berbentuk choise: 

Tabel 8.2. menunjukkan 36 peserta tes dalam merespon 10 soal pilihan 

ganda dengan skor maksimum 1 jika men-jawab benar dan skor 0 jika 

menjawab salah. 
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Tabel 8.2 Penskoran 10 Soal Pilihan Ganda 

No Peserta 
Nomor Soal 

Skor 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Alfian 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 5 

2 Amrina 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 

3 Jamurnis 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 5 

4 Badria 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

5 Lili 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 8 

6 Masita 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 

7 Bahar 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 

8 Jubaida 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 

9 Ester 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 

10 Sabrina 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6 

11 Nia Rahmania 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6 

12 Tima Fatimah 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6 

13 Rizal 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6 

14 Naim 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 

15 Naima 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 

16 Ikrima 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 

17 Zarima 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 

18 Irma 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 

19 Hania 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 
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20 Hanifa 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5 

21 Erwin 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 

22 Taufik 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 5 

23 Taslim 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 

24 Amalia 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 

25 Amelinda 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 

26 Arafiq 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 

27 Armain 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 4 

28 Armian 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 

29 Ade Quilima 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 

30 Eda 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 

31 Mirna 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 

32 Murni 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

33 Dasima 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 

34 Sabrina 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 

35 Setiawati 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

  ƩX 36 19 23 20 17 18 15 16 18 0   

  Jumlah Peserta Tes 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

  Tingkat Kesukaran (P) 1 0,528 0,639 0,555 0,472 0,5 0,417 0,444 0,5 0   
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Masing-masing tingkat kesukaran soal dihitung dengan cara sebagai 

berikut: 

P1 =  

P2 =  

P3 =  

P4 = 

P5 =  

P6 = 

P7 =  

P8 = 

P9 =  

P10 =   

 

Hasil perhitungan tabel 8.2 menunjukkan bahwa tingkat 

kesukaran soal nomor 1 adalah 1,00 atau se ratus persen peserta tes 

menjawab benar soal nomor 

1. Maksudnya soal nomor adalah yang paling mudah. Tingkat 

kesukaran soal nomor 10 adalah 0,0 atau tidak ada satupun peserta 

tes yang menjawab benar soal terse-but. Soal nomor 10 termasuk 

kategori yang paling sukar diantara semua soal. 

Selanjutnya table 8.3 menunjukkan respon peserta tes 

terhadap 5 soal uraian yang memiliki skor maksimum berbeda satu 
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sama lain bervariasi antara 3 sampai dengan 5 Soal nomor 1 soal 

paling mudah dengan tingkat ke sukaran 0,678. Tingkat kesukaran 

nomor 2 adalah 0,604 atau sekitar 60 % peserta tes yang menjawab 

benar soal tersebut sesuai dengan tuntutan skor maksimum. Soal 

nomor yang paling sukar (0,535) diantara lima soal. 

 

Tabel 8.3. Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Uraian 

No Peserta   Nomor Soal   

  1 2  3  4 5 

1 Alfian 5 4  1  3 3 

2 Amrina 5 4  1  3 3 

3 Jamurnis 5 4  1  3 3 

4 Badria 5 4  1  3 3 

5 Lili 5 4  1  5 3 

6 Masita 5 5  1  3 3 

7 Bahar 5 3  1  3 3 

8 Jubaida 5 3  1  3 3 

9 Ester 5 3  1  3 3 

10 Sabrina 5 3  1  3 3 

11 Nia Rahmania 4 3  1  3 3 

12 Tima Fatimah 4 3  1  3 3 

13 Rizal 4 3  2  1 3 

14 Naim 4 3  2  1 3 

15 Naima 4 3  2  1 3 

16 Ikrima 4 3  2  1 3 

17 Zarima 3 3  2  2 3 

18 Irma 3 3  2  2 2 

19 Hania 3 3  2  2 2 

20 Hanifa 3 3  2  2 2 

21 Erwin 3 2  3  2 2 

22 Taufik 3 2  3  2 2 
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23 Taslim 3 2 3 2 2 

24 Amalia 3 2 3 2 2 

25 Amelinda 2 2 3 2 2 

26 Arafiq 2 2 3 2 2 

27 Armain 2 1 3 2 2 

29 Armian 2 1 3 2 2 

30 Ade Quilima 2 1 3 2 2 

31 Eda 2 1 3 2 1 

32 Mirna 2 1 3 2 1 

33 Murni 2 1 3 2 1 

34 Dasima 2 1 3 1 1 

35 Sabrina 2 1 3 1 1 

36 Setiawati 2 1 3 1 1 

 ƩX 122 87 76 77 83 

 Jumlah Peserta Tes 36 36 36 36 36 

 Tingkat Kesukaran (P) 0,678 0,604 0,704 0,535 0,769 
 
Masing-masing tingkat kesukaran dihitung sebagai 

P1 =  

P2 =  

P3 = 

P4 = 

P5 = 

Tingkat kesukaran (P) sebenarnya merupakan nilai rata-rata 

dari kelompok peserta tes. Oleh karena itu tingkat kesukaran (P) 

sebenarnya adalah rata-rata suatu distribusi skor kelompok dari suatu 
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soal (Crocker dan Algina, 1968). Paling tidak ada dua cirri ukuran 

tingkat kesukaran. Pertama, tingkat kesukaran (P) merupakan ukuran 

soal, tidak menunjukkan karakteristik soal. Tingkat kesukaran dalam 

hal ini didefinisikan sebagai frekuensi relative terha-dap pengambil 

tes. Kedua, tingkat kesukaran merupakan karakteristik soal itu sendiri 

maupun pengambil tes. Tes matematika untuk SMA misalnya, akan 

relative lebih sukar apabila diberikan kepada peserta tes SMP. Tingkat 

kesu-karan (P) mengandung banyak kelemahan diantaranya: (1) 

Tingkat kesukaran (p) sebenarnya ukuran kemudahan soal karena 

makin tingggi tingkat kesukaran (p) maka makin mudah soalnya dan 

makin rendah (p) makin sulit soalnya dan (2) tingkat kesukaran (p) 

tidak berhubungan linear dengan skala kesukaran soal. 

Tabel 8.4. Indek Kesukaran Soal (butir) 

Besarnya P Interprestasi 

0,00 – 0,30 Terlalu sukar 

0,31 – 0,70 Cukup (sedang) 

0,71 – 1,00 Terlalu mudah 

 

Merujuk pada tabel indeks kesukaran butir maka kriteria 

lima di atas dapat diinterpretasi sebagai berikuT; 

P1 = 0,678 = cukup (sedang) 

P2 = 0,604 = cukup (sedang) 

P3 = 0,704 = cukup (sedang) 

P4 = 0,535 = cukup (sedang) 

P5 = 0,769 = terlalu mudah 

 

Setelah dilakukan identifikasi butir-butir item mana yang 

derajat kesukarannya termasuk dalam kategori cukup, terlalu sukar 
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dan terlalu mudah, maka kita akan menin-dak lanjuti hasil analisis 

item tersebut. 

 

Pertama : untuk butir-butir item yang termasuk dalam kategori baik 

(dalam arti derajat kesukaran itemnya cu kup atau sedang), maka 

butir soal itu dicatat dalam buku bank soal, selanjutnya soal tersebut 

dapat dikeluarkan lagi dalam tes-tes hasil belajar pada waktu yang 

akan datang. Kedua : untuk butir-butir item yang termasuk dalam ka-

tegori terlalu sukar, ada tiga kemungkinan tindak lanjut, yaitu: 

1. Soal itu dibuang dan tidak akan dikeluarkan lagi da-lam tes hasil 

belajar yang akan datang. 

2. Diteliti ulang, sehingga dapat diketahui faktor yang menyebabkan 

butir item itu sulit dijawab oleh testee, apakah kalimat soalnya 

kurang jelas, apakah petunjuk cara mengerjakan soal itu sulit 

dipahami, ataukah dalam soal tersebut terdapat istilah-istilah yang 

tidak jelas dan sebagainya. Setelah dilakukan berbaikan kembali, 

butir-butir item tersebut dikeluarkan lagi dalam tes hasil belajar 

yang akan datang. 

3. Harus dipahami bahwa tidak setiap butir item yang termasuk 

kedalam kategori sukar itu sama sekali tidak memiliki kegunaan, 

soal itu dapat digunakan dalam tes (terutama tes seleksi) yang 

sifatnya sangat ketat, dalam arti, sebagian besar dari testee tidak 

akan diluluskan dalam tes seleksi tersebut. Dalam kondisi seperti 

itu sangat tepat apabila butir-butir item yang dikeluarkan adalah 

soal-soal yang termasuk kategori terlalu sukar dengan asumsi 

bahwa peserta dengan kemampuan yang rendah dengan mudah 

tersisihkan dari seleksi. Sedangkan peserta yang memiliki ke-

mampuan tinggi tidak akan sukar untuk lolos dalam seleksi 
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tersebut. Dalam kondisi seperti itu sangat tepat apabila butir-butir 

item yang dikeluarkan adalah soal-soal yang termasuk kategori 

terlalu sukar dengan asumsi bahwa peserta dengan kemampuan 

yang rendah dengan mudah tersisihkan dari seleksi. Sedangkan 

peserta yang memiliki ke-mampuan tinggi tidak akan sukar untuk 

lolos dalam seleksi tersebut. 

 

Kedua : untuk butir-butir item yang termasuk dalam kategori terlalu 

mudah juga ada 3 kemungkinan tindak lanjutnya, yaitu: 

1. Butir item tersebut dibuang dan tidak akan dikeluar-kan lagi 

dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang. 

2. Diteliti ulang, fakta apa yang menyebabkan butir item tersebut 

dapat dijawab betul oleh hampir seluruh test-ee, ada 

kemungkinan option atau alternatif yang di-pasangkan pada 

butir-butir item itu “terlalu kentara” atau “terlalu mudah 

diketahui” oleh testee. 

 

3. Seperti halnya butir-butir itemyang terlalu sukar, butir-butir item 

yang terlalu mudah juga masih me-ngandung manfaat. Yaitu 

butir-butir item yang ter-masuk dalam kategori ini dapat 

dimanfaatkan pada tes-tes (terutama tes seleksi). 

 
 

b. Teknik Analisis Daya Pembeda Item 

Daya pembeda item adalah kemampuan suatu butir item tes 

hasil belajar untuk dapat membedakan antara testee yang 

berkemampuan tinggi dengan testee yang berkemampuan rendah 

sehingga sebagian besar testee yang memiliki kemampuan tinggi 

dapat menjawab butir item tersebut dengan benar, sementara testee 
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yang kemampuannya rendah tidak dapat menjawab soal itu dengan 

benar. Indeks daya pembeda antara soal-soal yang ditetapkan dari 

selisih proporsi yang menjawab dari masing-masing kelompok. 

Indeks ini menunjukkan kesesuaian antara fungsi soal dengan fungsi 

tes secara keseluruhan. Dengan demikian validitas soal ini sama 

dengan daya pembeda soal yaitu daya dalam mmem-bedakan antara 

peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta yang 

berkemampuan rendah. 

 Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda 

berkisar antara -1 sampai dengan +1. Tanda negative menunjukkan 

bahwa peserta tes yang berkemampuan nya rendah dapat menjawab 

benar sedangkan peserta tes yang berkemampuan tinggi menjawab 

salah. Dengan demikian soal yang indeks daya pembedanya negative 

menunjukn terbaliknya kualitas tes. 

 Setiap soal dapat dipandang sebagai bagian yang 

terpisahkan dari sebuah tes. Sebuah soal mungkin dapat membedakan 

kelompok peserta tes. Sebuah soal mung kin juga tidak dapat 

membedakan kelompok peserta tes (misalnya soal dengan p=0 atau 

p=1). Sebuah soal juga mungkin dapat memb edakan kelompok secara 

terbalik, yaitu peserta tes yang tidak mampu menjawab soal dengan 

benar, sedangkan peserta tes yang mampu menjawab salah. Salah satu 

tujuan analisis soal adalah untuk mencari soal-soal yang dapat 

mengukur kemampuan secara tepat. 

 

Indeks daya pembeda dihitung atas dasar pemba-gian dua 

kelompok menjadi dua bagian, yaitu kelompok atas yang merupakan 

kelompok yang berkemampuan tinggi dengan kelompok bawah yaitu 

kelompok peserta tes yang mempunyai kemampuan rendah. 
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Kemampuan tinggi ditunjukkan dengan perolehan skor tinggi dan 

kemampuan rendah ditunjukkan dengan perolehan skor rendah.Indeks 

daya pembeda didefinisikan sebagai se-lisih antara proporsi jawaban 

benar pada kelompok atas dengan proporsi jawaban benar pada 

kelompok bawah (Croccker dan Algina, 1986). Pembagian kelompok 

ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode bergantung pada 

keperluannya. Menurut Kelley (1939), Crokecker, dan Algina (1986) 

yang paling stabil dan sensitive serta paling banyak digunakan adalah 

dengan menentukkan 27 % kelompok atas 27% kelompok bawah. 

Metode kelompok eksrtem dapat juga digunakan untuk 

menghitung daya beda soal. Jika tes diberikan kepada peserta tesyang 

cukup besar, daya pembeda soal dapat ditentukan dengan 

membandingkan kelompok yang memiliki skor yang tinggi (misalnya 

25% teratas) dengan kelompok memiliki skor yang rendah (25% ter-

bawah). Jika soal dapat membedakan dengan baik kedua kelompok 

tersebut, maka kebanyakan peserta tes pada kelompok atas akan 

menjawab dengan benar dan keba nyakan peserta tes pada kelompok 

bawah akan menjawab salah. Indeks daya pembeda (D) ditentukan 

berdasarkan gambaran sederhana tersebut. Tahapan pertama dalam 

menghitung daya pembeda adalah menentukan kelom-pok atas dan 

kelompok bawah. Umumnya, para ahli tes membagi kelompok ini 

menjadi 27% atau 33% kelompok atas dan 27% atau 33% kelompok 

bawah (Cureton, 1957). Untuk berbagai macam keperluan pembagian 

kelompok dapat 50 % kelompok atas atau 50% kelompok bawah atau 

berkisar antara 25% sampai dengan 35% kelompok atas dan 

kelompok bawah. 

Mengetahui daya pembeda item sangat penting, karena salah 

satu dasar yang digunakan untuk menyusun butir-butir soal tes hasil 
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belajar, dan butir-butir hasil belajar itu haruslah mampu memberikan 

hasil tes yang mencerminkan adanya perbedaan-perbedaan kemam-

puan yang terdapat dikalangan testee tersebut. 

Daya pembeda dapat diketahui dari besar kecilnya angka 

indeks diskriminasi item. Daya pembeda pada dasarnya dihitung atas 

dasar pembagian testee keda-lam dua kelompok, yaitu kelompok atas 

dan kelompok bawah. Indeks diskriminasi pada umumnya dilambang-

kan dengan huruf D indeks diskriminasi (daya pembeda) berkisar 

antara 0,00 sampai 1,00, tetapi pada indeks diskriminasi ada tanda 

negatif. 

Daya pembeda item adalah kemampuan suatu butir item tes 

hasil belajar untuk dapat membedakan antara testee yang 

berkemampuan tinggi dengan testee yang berkemampuan rendah 

sehingga sebagian besar testee yang memiliki kemampuan tinggi 

dapat menjawab butir item tersebut dengan benar, sementara testee 

yang kemampuannya rendah tidak dapat menjawab soal itu dengan 

benar. Indeks daya pembeda antara soal-soal yang ditetapkan dari 

selisih proporsi yang menjawab dari masing-masing kelompok. 

Indeks ini menunjukkan kesesuaian antara fungsi soal dengan fungsi 

tes secara keseluruhan. Dengan demikian validitas soal ini sama 

dengan daya pembeda soal yaitu daya dalam mmem-bedakan antara 

peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta yang 

berkemampuan rendah. 

 Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda 

berkisar antara -1 sampai dengan +1. Tanda negative menunjukkan 

bahwa peserta tes yang berkemampuan nya rendah dapat menjawab 

benar sedangkan peserta tes yang berkemampuan tinggi menjawab 
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salah. Dengan demikian soal yang indeks daya pembedanya negative 

menunjukn terbaliknya kualitas tes. 

 Setiap soal dapat dipandang sebagai bagian yang 

terpisahkan dari sebuah tes. Sebuah soal mungkin dapat membedakan 

kelompok peserta tes. Sebuah soal mung kin juga tidak dapat 

membedakan kelompok peserta tes (misalnya soal dengan p=0 atau 

p=1). Sebuah soal juga mungkin dapat memb edakan kelompok secara 

terbalik, yaitu peserta tes yang tidak mampu menjawab soal dengan 

benar, sedangkan peserta tes yang mampu menjawab salah. Salah satu 

tujuan analisis soal adalah untuk mencari soal-soal yang dapat 

mengukur kemampuan secara tepat. 

Indeks daya pembeda dihitung atas dasar pemba-gian dua 

kelompok menjadi dua bagian, yaitu kelompok atas yang merupakan 

kelompok yang berkemampuan tinggi dengan kelompok bawah yaitu 

kelompok peserta tes yang mempunyai kemampuan rendah. 

Kemampuan tinggi ditunjukkan dengan perolehan skor tinggi dan 

kemampuan rendah ditunjukkan dengan perolehan skor rendah.Indeks 

daya pembeda didefinisikan sebagai se-lisih antara proporsi jawaban 

benar pada kelompok atas dengan proporsi jawaban benar pada 

kelompok bawah (Croccker dan Algina, 1986). Pembagian kelompok 

ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode bergantung pada 

keperluannya. Menurut Kelley (1939), Crokecker, dan Algina (1986) 

yang paling stabil dan sensitive serta paling banyak digunakan adalah 

dengan menentukkan 27 % kelompok atas 27% kelompok bawah. 

Metode kelompok eksrtem dapat juga digunakan untuk 

menghitung daya beda soal. Jika tes diberikan kepada peserta tesyang 

cukup besar, daya pembeda soal dapat ditentukan dengan 

membandingkan kelompok yang memiliki skor yang tinggi (misalnya 
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25% teratas) dengan kelompok memiliki skor yang rendah (25% ter-

bawah). Jika soal dapat membedakan dengan baik kedua kelompok 

tersebut, maka kebanyakan peserta tes pada kelompok atas akan 

menjawab dengan benar dan keba nyakan peserta tes pada kelompok 

bawah akan menjawab salah. Indeks daya pembeda (D) ditentukan 

berdasarkan gambaran sederhana tersebut. Tahapan pertama dalam 

menghitung daya pembeda adalah menentukan kelom-pok atas dan 

kelompok bawah. Umumnya, para ahli tes membagi kelompok ini 

menjadi 27% atau 33% kelompok atas dan 27% atau 33% kelompok 

bawah (Cureton, 1957). Untuk berbagai macam keperluan pembagian 

kelompok dapat 50 % kelompok atas atau 50% kelompok bawah atau 

berkisar antara 25% sampai dengan 35% kelompok atas dan 

kelompok bawah. 

Mengetahui daya pembeda item sangat penting, karena salah 

satu dasar yang digunakan untuk menyusun butir-butir soal tes hasil 

belajar, dan butir-butir hasil belajar itu haruslah mampu memberikan 

hasil tes yang mencerminkan adanya perbedaan-perbedaan kemam-

puan yang terdapat dikalangan testee tersebut. 

Daya pembeda dapat diketahui dari besar kecilnya angka 

indeks diskriminasi item. Daya pembeda pada dasarnya dihitung atas 

dasar pembagian testee keda-lam dua kelompok, yaitu kelompok atas 

dan kelompok bawah. Indeks diskriminasi pada umumnya dilambang-

kan dengan huruf D indeks diskriminasi (daya pembeda) berkisar 

antara 0,00 sampai 1,00, tetapi pada indeks diskriminasi ada tanda 

negatif. 

 

-1,00 0,00 1.00 

Daya pembeda daya pembeda daya pembeda 
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Negatif rendah tinggi 

Klasifikasi daya pembeda 

▶▶ D : 0,00 – 0,20 Jelek (Poor) 

▶▶ D : 0,21 – 0,40 Cukup ( Satisfactory) 

▶▶ D : 0,41 – 0.70 Baik (Good) 

▶▶ D : 0,71 - 1,00 Baik sekali (excellent) 

▶▶ D  :      negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal 

yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya di 

buang saja. 

Rumus mencari D adalah 

D = = PA - PB 

Dimana : 

J= Jumlah peserta tes 

JA = Banyak peserta kelompok atas 

JB = Banyak peserta kelompok bawah 

BA = Banyak peserta kelompok atas menjawab benar 

BB = Banyak peserta kelompok bawah menjawab benar 

PA = Proporsi peserta kelompok atas menjawab benar 

PB = Proporsi peserta kelompok bawah menjawab benar Contoh 

 

1. 10 orang testee mengikuti tes hasil belajar dalam bidang 

studi matematika dalam bentuk multiple choise sebanyak 

10 butir, jawaban benar diberi bobot 1 dan salah diberi 

bobot 0. Hitunglah angka indeks diskriminasinya! 
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Tabel 8.5. Indek daya Pembeda 10 Peserta Tes 
              

Testee 

   Skor butir item    Skor  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 total 

 

   

A 0 1 0 1 0 1 0  1 0 1 5  

B 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 10  

C 1 1 0 0 0 1 1  1 1 1 7  

D 1 1 0 1 0 0 0  0 0 0 3  

E 0 1 1 1 1 1 0  1 1 0 7  

F 0 1 0 1 1 0 1  0 0 0 4  

G 0 1 0 1 0 1 1  1 1 1 7  

H 1 1 0 1 1 1 1  1 1 1 9  

I 0 1 0 0 1 1 0  0 1 0 4  

J 1 0 0 1 1 1 0  0 0 1 5  

N=10 5 9 2 8 6 8 5  6 6 6 61  
 

 

Menentukan kelompok atas dan bawah 

 

B 10 

H 9 

C 7 kelompok atas 

E 7 

G 7 

A 5  

J  5 

F 4 Kelompok bawah 

I 4  

D  3 

 

 

 

 



218      Evaluasi Pembelajaran 

 

Masukkan kedalam rumus : D = PA - PB  

1. D = PA - PB =  

  = 0.20 (Jelek)    

2. D = 0.20 PA - PB =  

  = (Jelek)    

3. D = 0.40 PA  - PB =

  = (Cukup)    

4. D =  P A  - PB = 

  = 0.00 ( )    

5. D =  PA  - PB =

  = 0.00  ( )    

6. D = 0.40 PA  - PB = 

  = (Cukup)    

7. D = 0.60 PA  - PB =

  = (Baik)    

8. D = 0.80 PA  - PB =

  = (Baik sekali)    

9. D = 0.80 PA  - PB =

  = (Baik sekali)    

10. D = 0.40 PA  - PB =

  = (Cukup) 

 

c. Fungsi Distraktor (Pengecoh) 

Pada soal bentuk pilihan ganda ada alternative jawaban 

(opsi) yang merupakan pengecoh. Butir soal yang baik, pengecohnya 

akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. 

Sebaliknya, butir soal yang kurang baik, pengecohnya akan dipilih 

secara tidak merata. Pengecoh dianggap baik apabila jumlah peserta 
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didik yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal. 

Indeks pengecoh dihitung dengan rumus: 

 

𝐼𝑃 =  
𝑃

(𝑁 − 𝐵)(𝑛 − 1)
𝑥 100% 

Keterangan : 

IP = Indeks pengecoh 

P = Jumlah peserta didik yang memilih pengecoh N = Jumlah 

peserta didik yang mengikuti tes 

B = Jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal 

n = Jumlah alternatif jawaban (opsi) 

Catatan: 

Jika semua peserta didik menjawab benar pada butir soal tertentu 

(sesuai kunci jawaban), maka IP = 0 yang berarti soal tersebut jelek. 

Dengan demikian, pengecoh tidak berfungsi. 

Contoh: 

50 orang peserta didik dites dengan 10 soal bentuk pilih-an ganda. 

Tiap soal memiliki 5 alternatif jawaban (a, b, c, d, dan e). Kunci 

jawaban (jawaban yang benar) soal nomor 8 adalah c. setelah soal 

nomor 8 diperiksa untuk semua peserta didik, ternyata dari 50 orang 

peserta didik, 20 menjawab benar dan 30 menjawab salah. Idealnya, 

pengecoh dipilih secara merata, artinya semua pengecoh secara 

merata ikut menyesatkan peserta didik. 

Perhatikan contoh soal nomor 8 berikut:    

Alternatif jawaban a b c d e 

Distribusi jawaban peserta didik 7 8 20 7 8 

IP    93% 107% ** 93% 107% 

Kualitas pengecoh ++ ++ ** ++ ++ 
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Keterangan: 

** : kunci jawaban 

++: sangat baik 

+ : baik 

-: : kurang baik 

_ : jelek 

_ _ : sangat jelek 

  

Pada contoh di atas, IP butir a,b,d dan e adalah 93%, 107%, 

93% dan 107%. Semuanya dekat dengan angka 100%, sehingga 

digolongkan sangat baik sebab semua pengecoh berfungsi. Jika 

pilihan jawaban peserta didik menumpuk pada satu alternative 

jawaban, misalnya se-perti berikut: 

Alternatif jawaban a b c d e 

Distribusi jawaban peserta didik 20 2 20 8 0 

IP    267% 27% ** 107% 0% 

Kualitas pengecoh _ - ** ++ _ 

Dengan demikian, dapat ditafsirkan pengecoh (d) yang terbaik, 

pengecoh (e) dan (b) tidak berfungsi, pengecoh 

(a) menyesatkan, maka pengecoh (a) dan (e) perlu digan-ti karena 

termasuk yang jelek, dan pengecoh (b) perlu direvisi karena kurang 

baik. Adapun kualitas pengecoh berdasarkan indeks pengecoh adalah: 

Sangat baik IP = 76% - 125% 

Baik  IP = 51% - 75% atau 126% - 175% 

Kurang baik IP = 26% - 50% atau 151% - 175% 

Jelek  IP = 0% - 25% atau 176% - 200% 

Sangat jelek IP = lebih dari 200% 
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Untuk analisis pengecoh perlu dibuat table khusus agar setiap butir 

soal diketahui berapa banyak peserta didik yang menjawab a, b, c dan 

seterusnya. Hal ini tentu saja sangat memakan waktu dan tenaga. Jika 

diolah dengan computer dan data sudah dimasukkan disimpan dalam 

file, pengolahan ini hanya memerlukan waktu beberapa detik saja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCAN QR CODE BAB 8 
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Rangkuman 

1. Derajat kesukaran item tes hasil belajar dapat diketahui dari besar 

kecilnya angka yang melambangkan tingkat kesulitan dari item 

tersebut. Angka yang dapat memberikan petunjuk mengenai 

tingkat kesulitan item itu dikenal dengan istilah Difficulty Index 

(angka indeks kesukaran item), yang didalam dunia evaluasi 

hasil belajar pada umumnya dilambangkan de-ngan huruf P, 

yaitu singkatan dari kata Proportion (Proporsi). 

2. Angka indeks kesukaran item itu besarnya berkisar antara 0,00 

sampai dengan 1,00, artinya angka indeks kesukaran itu paling 

rendah adalah 0,00 dan paling tinggi adalah 1,00. 

3. Daya pembeda item adalah kemampuan suatu butir item tes hasil 

belajar untuk dapat membedakan antara testee yang 

berkemampuan tinggi dengan testee yang berkemampuan rendah 

sehingga sebagian besar testee yang memiliki ke-mampuan 

tinggi dapat menjawab butir item tersebut dengan benar, 

sementara testee yang kemampuannya rendah tidak dapat 

menjawab soal itu dengan benar. Indeks daya pembeda antara 

soal-soal yang ditetapkan dari selisih proporsi yang menjawab 

dari masing-masing kelompok. Indeks ini menun-jukkan 

kesesuaian antara fungsi soal dengan fungsi tes secara 

keseluruhan. 

4. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda berkisar 

antara -1 sampai dengan +1. Tanda negative menunjukkan bahwa 

peserta tes yang berkemampuannya rendah dapat menjawab 

benar sedangkan peserta tes yang berkemampuan tinggi 

menjawab salah. 
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5. Fungsi distraktor hanya berlaku pada soal bentuk pilihan ganda 

oleh karena ada alternative jawaban (opsi) yang me-rupakan 

pengecoh. Butir soal yang baik, pengecohnya akan dipilih secara 

merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya, butir 

soal yang kurang baik, pengecohnya akan dipilih secara tidak 

merata. Pengecoh dianggap baik apabila jumlah peserta didik 

yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal. 
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Soal-soal Latihan  

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan tingkat kesukaran butir? 

2. Apa yang dimaksud dengan daya beda butir? 

3. Apakah fungsi dari pengecoh dalam bentuk tes pilihan ganda? 

4. 10 orang siswa mengikuti tes hasil belajar dalam bidang studi 

matematika dalam bentuk multiple choise sebanyak 10 butir, 

jawaban benar diberi bobot 1 dan salah diberi bobot 0. Hitunglah 

angka indeks diskriminasinya! 

Testee 
   Skor butir item    Skor 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

8 9 10 total 
 

  
 

A 1 1 0 1 1 1 0  1 0 1 7 
 

B 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 10 
 

C 1 1 0 0 0 1 1  1 1 1 7 
 

D 1 1 0 1 0 0 0  0 1 0 4 
 

E 0 1 1 1 1 1 0  1 1 1 8 
 

F 0 1 0 1 1 0 1  0 0 0 4 
 

G 0 1 0 1 0 1 1  1 1 1 7 
 

H 1 1 0 1 1 1 1  1 1 1 9 
 

I 0 1 0 0 1 1 0  0 1 0 4 
 

J 1 0 0 1 1 1 0  0 0 1 5 
 

N=10 5 9 2 8 6 8 5  6 6 7  
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