EVALUASI PEMBELAJARAN
DESKRIPSI MATAKULIAH
Matakuliah
: Evaluasi Pembelajaran
Program
: S1
Bobot
: 2 SKS
Standar Kompetensi
: Merencanakan, melaksanakan, dan menentukan
nilai akhir evaluasi hasil belajar siswa.
Materi Kuliah:
1.
Konsep Dasar Evaluasi Hasil Belajar
2.
Prinsip Dasar, Ranah, dan Langkah-langkah Evaluasi
3.
Teknik Tes dan Nontes sebagai Alat Evaluasi Hasil Belajar
4.
Ciri-ciri, Prinsip-prinsip, Bentuk, dan Tipe Tes Hasil Belajar
5.
Pengujian Validitas dan Reliabilitas Tes Hasil Belajar
6.
Analisis Item Tes Hasil Belajar
7.
Nilai Akhir, Penyusunan Ranking, dan Pembuatan Profil Prestasi
Belajar

KONSEP DASAR DAN TEKNIK EVALUASI
HASIL BELAJAR
Pengertian Evaluasi Hasil Belajar
Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui
kemampuan siswa
siswa,, dengan cara dan aturan
aturan--aturan yang sudah
ditentukan..
ditentukan
Pengukuran (measurement) merupakan proses membandingkan
sesuatu dengan satu ukuran (bersifat kuantitatif
kuantitatif).
).
Penilaian (evaluation) merupakan proses pengambilan keputusan
terhadap sesuatu dengan ukuran baik
baik--buruk (bersifat kualitatif
kualitatif).
).

Melakukan evaluasi berarti melakukan pengukuran dan penilaian
penilaian..

Menurut Grondlund (1976):
“Evaluation ……. a systematic process of determining the extent to
which instructional objectives are achieved by pupils”
(Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau
membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pembelajaran telah
dicapai oleh siswa).
Menurut Wrighstone (1956):
“Educational evaluation is the estimation of the growth and progress of

pupils toward objectives or values in the curriculum”
(Evaluasi pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan
kemajuan siswa ke arah tujuan pembelajaran atau nilai-nilai yang telah
ditetapkan dalam kurikulum).
Tiga
1.
2.
3.

Aspek Evaluasi Pembelajaran:
Kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis.
Kegiatan evaluasi diperlukan berbagai informasi atau data.
Kegiatan evaluasi mengarah kepada tujuan pembelajaran yang
hendak dicapai.

Tujuan Pembelajaran
(a)

(c)

Pengalaman Belajar

Hasil Belajar
(b)

Fungsi Evaluasi:
1. Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran.
2. Umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran.
3. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan siswa kepada para
orangtuanya.
4. Untuk keperluan bimbingan dan konseling.
Tujuan Evaluasi:
1. Mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui
kelebihan dan kekurangannya dalam mata pelajaran tertentu.
2. Mengetahui keberhasilan proses pembelajaran di sekolah, yakni
seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah perilaku siswa ke
arah tujuan pembelajaran yang diharapkan.

3.

4.

Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan
perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan
pembelajaran serta strategi pelaksanaannya.
Memberikan akuntabilitas dari pihak sekolah kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.

Kegunaan Evaluasi:
1. Penggunaan Administratif
2. Penggunaan Proses Pembelajaran
3. Penggunaan Bimbingan dan Konseling
4. Penggunaan Bagi Penyelidikan
Subjek dan Sasaran Evaluasi:
Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi.
Objek atau sasaran evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik
pusat pengamatan karena evaluator menginginkan informasi tentang
sesuatu tersebut.

Input

Calon siswa
 Kemampuan
 Kepribadian
 Sikap
 Intelegensi

Transformasi







Output

Kurikulum
Metode dan cara penilaian
Sarana pembelajaran
Sistem administrasi
Guru dan personil lainnya

Ruang Lingkup Evaluasi Pendidikan di Sekolah:
1. Program pendidikan: tujuan pendidikan, isi program, dan strategi
pelaksanaan program.
2. Proses pembelajaran: kesesuaian proses dengan GBPP, kesiapan guru,
kesiapan siswa, interaksi guru-siswa, dan keterlaksanaan proses
pembelajaran.
3. Hasil belajar: penguasaan siswa terhadap tujuan khusus dan tujuan
umum pembelajaran.

PRINSIP DASAR, RANAH, DAN LANGKAH-LANGKAH EVALUASI
Prinsip Dasar Evaluasi:
1. Comprehensive
2. Continuity
3. Objectivity
Ciri-ciri Evaluasi Hasil Belajar:
1. Evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka mengukur
keberhasilan siswa itu, pengukurannya dilakukan secara tidak
langsung (mengetahui pandai, maka yang diukur adalah
gejalanya).
2. Pengukuran dalam rangka menilai keberhasilan belajar siswa
pada umumnya menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat
kuantitatif.
3. Pada kegiatan evaluasi hasil belajar pada umumnya digunakan
unit-unit atau satuan-satuan pengukuran yang tetap.
4. Prestasi belajar yang dicapai siswa dari waktu ke waktu adalah
bersifat relatif.
5. Kegiatan evaluasi hasil belajar siswa sulit untuk menghindari
terjadinya kekeliruan pengukuran.

Taksonomi Bloom:
1. Ranah Kognitif (Cognitive domain)
a. Pengetahuan (knowledge)
b. Pemahaman (comprehension)
c. Aplikasi (application)
d. Analisis (analysis)
e. Sintesis (synthesis)
f. Evaluasi (evaluation)
2. Ranaf Afektif (Affective domain)
a. Receiving atau attending (menerima atau memperhatikan)
b. Responding (menanggapi)
c. Valuing (menilai/menghargai)
d. Organization (mengatur/mengorganisasikan)
e. Characterization by a value (karakterisasi dengan suatu nilai)
3. Ranah Psikomotorik (Psychomotor domain)
Skill dan kemampuan bertindak setelah memperoleh pengalaman
belajar.

LANGKAH-LANGKAH POKOK EVALUASI HASIL BELAJAR

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Menyusun rencana evaluasi hasil belajar
a. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi.
b. Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi.
c. Memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan.
d. Menyusun alat-alat pengukur yang akan digunakan.
e. Menentukan tolok ukur/kriteria.
f. Menentukan frekuensi kegiatan evaluasi.
Menghimpun data
Melakukan verifikasi data
Mengolah dan menganalisis data
Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan
Tindak lanjut hasil evaluasi

TEKNIK-TEKNIK EVALUASI
A.

Teknik Tes
Penggolongan tes berdasarkan fungsinya:
1. Tes seleksi
2. Tes awal (pre-test)
3. Tes akhir (post-test)
4. Tes diagnostik
5. Tes formatif
6. Tes sumatif
Penggolongan tes berdasarkan aspek psikis:
1. Tes intelegensi (intellegency test)
2. Tes bakat-minat (aptitude test)
3. Tes sikap (attitude test)
4. Tes kepribadian (personality test)
5. Tes hasil belajar (achievement test)

B. Teknik Nontes
1. Observasi/Pengamatan
2. Wawancara
3. Angket/Kuisioner
4. Pemeriksaan dokumen

CIRI-CIRI, PRINSIP-PRINSIP, BENTUK, DAN TIPE
TES HASIL BELAJAR
Ciri-ciri tes hasil belajar yang baik:
1. Valid
2. Reliabel
3. Objektif
4. Praktis dan ekonomis
Prinsip-prinsip dasar dalam menyusun tes hasil belajar:
1. Tes hasil belajar harus mengukur secara jelas hasil belajar yang
telah ditetapkan dalam indikator.
2. Butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan sampel yang
representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah diajarkan,
sehingga dapat dianggap mewakili seluruh performance yang telah
diperoleh selama siswa mengikuti suatu unit pengajaran.
3. Bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar harus dibuat
bervariasi, sehingga betul-betul cocok untuk mengukur hasil belajar
yang diinginkan sesuai dengan tujuan tes itu sendiri.

4.
5.
6.

Tes hasil belajar harus didisain sesuai dengan kegunaannya untuk
memperoleh hasil yang diinginkan.
Tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan.
Tes hasil belajar disamping harus dapat dijadikan alat pengukur
keberhasilan siswa, juga harus dapat dijadikan alat untuk mencari
informasi yang berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan
cara mengajar guru.

Bentuk-bentuk Tes Hasil Belajar:
1. Tes hasil belajar bentuk uraian
Karakteristik:
a.
Berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki
jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada
umumnya cukup panjang.
b.
Bentuk-bentuk pertanyaan atau perintah itu menuntut siswa
untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran,
membandingkan, membedakan, dsb.
c.
Jumlah butir soalnya umumnya terbatas.
d.
Pada umumnya, diawali dengan kata-kata: “Jelaskan …,
Terangkan …, Uraikan …, Mengapa …, Bagaimana …, dll.

Tes uraian digolongkan menjadi:
1.
Tes uraian bentuk bebas
2.
Tes uraian bentuk terbatas
Kebaikan tes uraian:
1.
Pembuatannya mudah dan cepat.
2.
Dapat dicegah kemungkinan permainan spekulasi dari siswa.
3.
Dapat mengetahui seberapa jauh tingkat kedalaman dan penguasaan
siswa dalam memahami materi yang ditanyakan.
4.
Siswa akan terdorong dan terbiasa untuk berani mengemukakan
pendapat dengan menggunakan susunan kalimat dan gaya bahasa
yang merupakan hasil olahannya sendiri.
Kelemahan tes uraian:
1.
Kurang dapat menampung atau mencakup dan mewakili isi dan
luasnya materi.
2.
Pengoreksiannya relatif sulit.
3.
Dalam pemberian skor, guru cenderung subjektif.
4.
Pekerjaan mengoreksi tidak dapat diserahkan kepada orang lain.
5.
Mempunyai validitas dan reliabilitas yang rendah.

Petunjuk Operasional dalam Menyusun Tes Uraian:
1.
Sejauh mungkin harus dapat diusahakan agar butir-butir soalnya
mencakup ide-ide pokok dari materi pelajaran yang telah diajarkan,
atau telah diperintahkan kepada siswa untuk mempelajarinya.
2.
Hendaknya diusahakan agar susunan kalimat soal dibuat berlainan
dengan susunan kalimat yang terdapat dalam buku pelajaran atau
bahan lain yang diminta untuk mempelajarinya.
3.
Sesaat setelah butir-butir soal dibuat, hendaknya segera disusun dan
dirumuskan secara tegas, bagaimana atau seperti apakah seharusnya
jawaban yang dikehendaki oleh guru sebagai jawaban yang betul.
4.
Dalam menyusun butir-butir soal hendaknya diusahakan agar
pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintahnya jangan dibuat
seragam, tetapi dibuat secara bervariasi.
5.
Kalimat soal hendaknya disusun secara ringkas, padat, dan jelas,
sehingga cepat dipahami oleh siswa dan tidak menimbulkan keraguan
atau kebingunan bagi siswa dalam memberikan jawaban.
6.
Hendaknya dikemukakan pedoman tentang cara mengerjakan atau
menjawab butir-butir soal tersebut.

2. Tes hasil belajar bentuk objektif
Adalah tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat
dijawab oleh siswa dengan jalan memilih salah satu (atau lebih) diantara
beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masingmasing butir; atau dengan jalan menuliskan (mengisikan) jawabannya
berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruang
yang telah disediakan untuk masing-masing butir soal yang
bersangkutan.
Penggolongan tes objektif:
a. Tes objektif bentuk benar – salah (true-false test)
b. Tes objektif bentuk menjodohkan (matching test)
c. Tes objektif bentuk melengkapi (completion test)
d. Tes objektif bentuk isian (fill in test)
e. Tes objektif bentuk pilihan ganda (multiple choice item test)
Tugas: cari kebaikan/keunggulan dan kelemahan masing-masing bentuk
tes objektif tersebut.

Petunjuk Operasional Penyusunan Tes Objektif:
1.
Guru hendaknya sering berlatih membuat tes bentuk objektif, sehingga
dari waktu ke waktu akan dapat merancang dan menyusun butir-butir
tes objektif dengan lebih baik dan sempurna.
2.
Setiap kali tes objektif selesai dipergunakan, hendaknya dilakukan
penganalisaan butir, dengan tujuan dapat mengidentifikasi butir-butir
soal mana yang sudah termasuk dalam kategori baik, kurang baik, dan
tidak baik.
3.
Perlu disiapkan suatu norma yang memperhitungkan faktor tebakan,
untuk mencegah timbulnya permainan spekulasi dan kerja sama yang
tidak sehat.
4.
Disamping mengungkap aspek hafalan atau ingatan, hendaknya tes
objektif juga mengungkap aspek yang lebih tinggi.
5.
Dalam menyusun butir-butir soal tes objektif hendaknya menggunakan
bahasa atau istilah-istilah yang sederhana, ringkas, jelas, dan mudah
dipahami oleh siswa.
6.
Hendaknya dihindari penafsiran ganda.
7.
Hendaknya dihindari kesalahan ketik atau cetak yang dapat
mengganggu konsentrasi siswa dalam menjawabnya.
8.
Hendaknya diberikan cara menjawab secara ringkas dan jelas.

Tes objektif tepat digunakan dengan alasan:
1.
Jumlah siswa cukup banyak.
2.
Guru telah memiliki kemampuan dan pengalaman yang luas dalam
menyusunnya.
3.
Guru memiliki waktu yang cukup longgar dalam mempersiapkannya.
4.
Guru sudah merencanakan bahwa soal bentuk objektif akan
dipergunakan berulang kali.
5.
Guru mempunyai keyakinan penuh bahwa akan dapat dilakukan
penganalisaan kualitas soal tersebut, dilihat dari derajat kesukaran,
daya pembeda, dan faktor distraktor.
6.
Guru berkeyakinan bahwa dengan menggunakan tes bentuk objektif
maka prinsip objektivitas memungkinkan untuk diwujudkan.

Keunggulan Tes Objektif:
1.
Representatif, dalam hal mencakup dan mewakili materi yang telah
diajarkan.
2.
Objektif, dalam hal pengoreksian, pemberian skor, dan penentuan
hasilnya.
3.
Pengoreksiannya mudah dibanding tes uraian.
4.
Pengoreksiannya dapat dilakukan oleh orang lain.
5.
Lebih mudah dianalisis, baik dari tingkat kesukaran, daya pembeda,
validitas, dan reliabilitasnya.
Kelemahan Tes Objektif:
1.
Tidak mudah dalam penyusunannya.
2.
Kurang dapat mengukur dan mengungkap proses berpikir yang lebih
tinggi.
3.
Siswa mempunyai peluang untuk melakukan spekulasi.
4.
Siswa mempunyai peluang untuk melakukan kerja sama dengan siswa
lain.

TEKNIK PELAKSANAAN TES HASIL BELAJAR
1. Teknik Pelaksanaan Tes Tertulis
a. Ruang tempat tes berlangsung hendaknya jauh dari
keramaian, kebisingan, suara hiruk pikuk, dan lalu lalang
orang; sehingga siswa mendapat ketenangan dalam
mengerjakannya.
b. Ruangan tes harus cukup longgar, tidak berdesak-desakan,
tempat duduk diatur dengan jarak tertentu yang
memungkinkan tercegahnya kerja sama yang tidak sehat
diantara siswa.
c. Ruangan tes hendaknya memiliki sistem pencahayaan dan
pertukaran udara yang baik.
d. Agar siswa dapat memulai mengerjakan soal tes secara
bersamaan, hendaknya lembar soal tes diletakkan secara
terbalik, sehingga tidak memungkinkan bagi siswa untuk
mengerjakan lebih awal daripada teman lainnya.
e. Dalam mengawasi jalannya tes, hendaknya pengawas berlaku
wajar.
f. Sebelum berlangsungnya tes, hendaknya sudah ditentukan
lebih dahulu sanksi yang dapat dikenakan kepada siswa yang
berbuat curang.

g. Sebagai bukti mengikuti tes, harus disiapkan daftar hadir yang
harus ditandatangani oleh seluruh siswa.
h. Jika waktu yang ditentukan telah habis, hendaknya siswa diminta
untuk menghentikan pekerjaannya dan secepatnya meninggalkan
ruangan tes.
i. Untuk mencegah timbulnya berbagai kesulitan di kemudian hari,
pada berita acara pelaksanaan tes harus dituliskan secara lengkap,
berapa orang siswa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, dengan
menuliskan identitasnya dan apabila terjadi penyimpanganpenyimpangan atau kelainan-kelainan harus dicatat dalam berita
acara tersebut.

2. Teknik Pelaksanaan Tes Lisan
a.
Sebelum tes dilaksanakan, seyogyanya guru sudah melakukan
inventarisasi berbagai jenis soal yang akan diajukan kepada
siswa, sehingga tes tersebut diharapkan memiliki validitas yang
tinggi.
b. Setiap butir tes yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam tes
lisan ini, harus disiapkan sekaligus pedoman jawaban betulnya.
c.
Jangan sekali-kali menentukan skor atau nilai hasil tes lisan
setelah seluruh siswa menjalani tes.
d. Jangan sampai menyimpang atau berubah dari evaluasi
menjadi diskusi.
e.
Guru hendaknya tidak ‘memberikan angin segar’ atau
‘memancing-mancing’ dengan kalimat atau kode-kode tertentu
yang sifatnya menolong kepada siswa tertentu karena rasa
kasihan atau simpati kepada siswa tertentu, agar objektivitas
dan keadilan terjamin.
f.
Tes lisan hendaknya berlangsung secara wajar.
g. Harus diusahakan terciptanya keseimbangan alokasi waktu
antara siswa yang satu dengan siswa yang lain

h.

i.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hendaknya dibuat
bervariasi, walaupun harus memiliki inti pertanyaan yang
sama.
Sejauh mungkin dilaksanakan secara individual, agar tidak
mempengaruhi siswa yang lain.

3. Teknik Pelaksanaan Tes Perbuatan
a.
Guru harus mengamati secara teliti, cara yang ditempuh oleh
siswa dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan.
b. Agar dicapai kadar objektivitas yang tinggi, guru hendaknya
tidak berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat
mempengaruhi siswa yang sedang mengerjakan tugas
tersebut.
c.
Dalam mengamati siswa yang sedang mengerjakan tugas itu,
hendaknya guru telah menyiapkan instrumen berupa lembar
penilaian yang di dalamnya telah ditentukan hal-hal apa saja
yang harus diamati dan diberikan penilaian.

FORMAT KISI-KISI TES HASIL BELAJAR

No.

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

Indikator

Penilaian

Jenis
Tagihan

Bentuk
Instrumen

Contoh
Soal

No.

Aspek Keterampilan

Skor

5

1.

Namaskala pembukaan
a.
Sikap tangan
b.
Posisi kaki
c.
Dahi
d.
Siku
e.
Telapak tangan
f.
Lutut
g.
Ujung kaki

2.

Cara membaca

4

3

Total

2

1

CONTOH LAIN
FORMAT KISI-KISI TES HASIL BELAJAR
No.

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

Indikator

Aspek yang Diukur

C1

Keterangan:
C1 : Pengetahuan atau ingatan
C2 : Pemahaman
C3 : Aplikasi
C4 : Analisis
C5 : Sintesis
C6 : Evaluasi

C2

C3

C4

Jumlah Soal

C5

C6

CONTOH LAIN
FORMAT KISI-KISI TES HASIL BELAJAR YANG MELIPUTI 120 BUTIR SOAL
Materi
Pelajaran

Aspek yang Diukur

Total

C1
(35%)

C2
(25%)

C3
(20%)

C4
(10%)

C5
(5%)

C6
(5%)

Bab I
(5%)

2

2

1

1

0

0

6

Bab II
(10%)

4

3

2

1

1

1

12

Bab III
(15%)

6

4

4

2

1

1

18

Bab IV
(30%)

13

9

7

3

2

2

36

Bab V
(20%)

9

6

5

2

1

1

24

Bab VI
(15%)

6

4

4

2

1

1

18

Bab VII
(5%)

2

2

1

1

0

0

6

Total

42

30

24

12

6

6

120

CONTOH KISI-KISI INSTRUMEN RANAH AFEKTIF
(PAKE WORD)

TEKNIK PENGUJIAN VALIDITAS

VALIDITAS
Validitas Soal
Validitas Logika

Validitas Butir Soal

Validitas Empiris
Validitas Isi

Validitas Prediktif

Validitas Konstruksi

Validitas Bandingan

TEKNIK PENGUJIAN VALIDITAS SOAL
1.

Pengujian Validitas Soal Secara Logika (Logical Analysis)
Validitas yang diperoleh setelah dilakukan penganalisaan secara
logika memang sudah tepat telah mengukur apa yang seharusnya
diukur.
Meliputi dua segi, yaitu:
a. Validitas Isi (Content Validity)
Validitas yang diperoleh setelah dilakukan penganalisaan,
penelusuran, atau pengujian terhadap isi yang terkandung
dalam soal hasil belajar tersebut sudah tepat mengukur apa
yang seharusnya diukur.
Dengan kata lain, validitas isi merupakan validitas yang ditilik
dari segi isi yang terkandung dalam soal itu sendiri sebagai alat
ukur hasil belajar, yaitu sejauhmana soal hasil belajar sebagai
alat pengukur hasil belajar siswa, isinya telah dapat mewakili
secara representatif terhadap keseluruhan materi yang
seharusnya diujikan.

b. Validitas Konstruksi (Construct Validity)
Suatu soal dinyatakan telah memiliki validitas konstruksi, apabila
soal hasil belajar tersebut ditinjau dari segi susunan, kerangka, atau
rekaannya telah dapat dengan secara tepat mencerminkan suatu
konstruksi dalam teori psikologis.
Teori psikologis yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para ahli
di bidang psikologi mengemukakan teori bahwa jiwa dari seorang
siswa dapat “dirinci” ke dalam beberapa aspek atau ranah tertentu.
Benjamin S. Bloom merincinya ke dalam tiga aspek yaitu kognitif,
afektif, dan psikomotorik.
2. Pengujian Validitas Soal Secara Empirik (Empirical Analysis)
Soal hasil belajar dikatakan telah memiliki validitas empirik apabila
berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap hasil
pengamatan di lapangan terbukti bahwa soal hasil belajar tersebut
dengan secara tepat telah mengukur hasil belajar yang seharusnya
diukur melalui soal hasil belajar tersebut.
Meliputi dua segi, yaitu:

a. Validitas Prediktif (Predictive Validity)
Suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh soal hasil belajar
telah dapat dengan secara tepat menunjukkan kemampuannya
untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang.
Validitas ramalan ditandai dengan adanya kesejajaran, kesesuaian,
atau kesamaan arah antara nilai-nilai hasil belajar saat ini (tes awal,
tes seleksi, dsb) dengan nilai-nilai hasil belajar kelak di masa
mendatang (setelah melalui proses).
Teknik Analisis yang Digunakan: Menggunakan Teknik Analisis
Korelasional Product Moment dari Karl Pearson.
1. Untuk N < 30

rxy =

NSXY - (SX) (SY)
[NSX 2 - (SX) 2 ] [NSY 2 - (SY) 2 ]

2. Untuk N >= 30

Sx ' y '
- (C x ' ) (C y ' )
rxy = N
(SD x ' ) (SD y ' )

Sfx
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N
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Langkah-langkah Teknik Analisis Korelasional Product Moment
dari Karl Pearson
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Menulis data
Menyatakan hipotesis
Ho : Tidak ada korelasi yang signifikan antara … dengan …
H1 : Ada korelasi yang signifikan antara … dengan …
Taraf signifikansi
a = 0,05
Statistik uji
Sesuaikan dengan rumus yang dipakai dengan N yang terlibat.
Kriteria keputusan
Ho ditolak jika rxy > rtabel dengan db = N-2
Hitungan
Kesimpulan

b. Validitas Bandingan (Concurrent Validity)
Soal sebagai alat pengukur dapat dikatakan telah memiliki validitas
bandingan apabila soal tersebut dalam kurun waktu yang sama
dengan secara tepat telah mampu menunjukkan adanya hubungan
yang searah, antara soal pertama dengan soal berikutnya.
Hubungan Validitas Ramalan dan Validitas Bandingan
Jika kriterium yang dihubungkan terdapat pada waktu yang akan
datang, maka validitasnya disebut validitas ramalan. Sebaliknya,
apabila kriterium terdapat pada saat sekarang atau kurun waktu
yang sama dengan alat pengukur yang sedang diuji validitasnya,
maka validitas seperti itu disebut validitas bandingan.
Teknik yang digunakan: dengan Teknik Korelasi Product Moment.
Rumus yang digunakan:

rxy =

N S XY - (S X) (S Y)
[N S X 2 - (SX) 2 ] [N SY 2 - (S Y) 2 ]

TEKNIK PENGUJIAN VALIDITAS BUTIR SOAL
1. Pengertian Validitas Butir Soal
Validitas butir soal dari suatu soal dimaksudkan sebagai ketepatan
mengukur yang dimiliki oleh setiap butir soal (yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari soal sebagai suatu kesatuan), dalam
mengukur apa yang seharusnya diukur melalui butir tes tersebut.
2. Teknik Pengujian Validitas Butir Soal
Teknik yang digunakan: Teknik Korelasi Point Biserial.
Rumus yang digunakan:

rpbi =

Mp - Mt
SD t

p
q

Dimana:

SX t
Mt =
N

SX ti
Mp =
Ni
2
t

SX  SX t 
SD t =
-

N  N 

2

Keterangan:
rpbi : Koefisien validitas butir soal
Mp : Skor rata-rata hitung butir soal yang dijawab betul oleh siswa
Mt : Skor rata-rata dari skor total
SDt : Standar deviasi dari skor total
p
: Proporsi siswa yang menjawab betul terhadap butir soal
q
: Proporsi siswa yang menjawab salah terhadap butir soal

PENGUJIAN VALIDITAS SOAL DAN BUTIR SOAL
DENGAN PROGRAM SPSS 12

Langkah-langkah:
1.
Variable view
2.
Data view
3.
Analize
4.
Correlate
5.
Bivariate

TEKNIK PENGUJIAN RELIABILITAS SOAL

Reliabilitas Soal

Reliabilitas Soal Bentuk Uraian

Rumus Alpha Cronbach

Reliabilitas Soal Bentuk Objektif

Single Test – Single Trial

Test - Retest

Rumus Spearman – Brown

Rumus KR20

Alternative Form

RELIABILITAS SOAL BENTUK URAIAN
Rumus yang digunakan adalah Rumus Alpha dari Cronbach.
2

S
S
 n 
i
r11 = 
 1 - 2
 n - 1   St





Keterangan:
r11 = Koefisien reliabilitas soal
n
= Banyaknya butir soal
N
= Banyaknya siswa
1
= Bilangan konstan
SSi2 = Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal
St2 = Varians total

Di mana:
2
(
S
X
)
i
SX i2 N
Si2 =
N

2
(
S
X
)
t
SX 2t N
S 2t =
N

Langkah-langkahnya:
1.
Menjumlahkan skor-skor yang dicapai oleh masing-masing siswa
dan mencari skor total yang dicapai oleh masing-masing siswa,
serta menghitung kuadrat dari skor total.
2.
Menghitung jumlah kuadrat masing-masing butir soal.
3.
Menghitung varians masing-masing butir soal.
4.
Menghitung jumlah varians skor butir soal secara keseluruhan.
5.
Mencari varians total.
6.
Mencari koefisien reliabilitas soal
7.
Mengambil kesimpulan, dengan syarat soal reliabel jika r11 > 0,7.

RELIABILITAS SOAL BENTUK OBJEKTIF
1.

Single Test – Single Trial
Penentuan reliabilitas soal dengan jalan melakukan pengukuran
terhadap satu kelompok siswa, di mana pengukuran tersebut
dilakukan dengan hanya menggunakan satu jenis alat ukur, dan
pelaksanaan pengukuran hanya dilakukan satu kali saja.
Prinsip: Satu kelompok siswa, satu jenis alat ukur, dan satu kali
pengukuran.
Rumus yang digunakan:
a. Rumus Spearman – Brown

2 rhh
rtt =
1  rhh

Keterangan:
rtt
: Koefisien reliabilitas soal total
rhh
: Koefisien korelasi product moment antara separo bagian
pertama soal dengan separo bagian kedua soal dari
keseluruhan butir soal tersebut.
1 & 2: Bilangan konstan

rhh =

NS XY - (SX) (SY)
[N S X 2 - (S X) 2 ] [N S Y 2 - (S Y) 2 ]

Langkah-langkahnya:
1.
Menjumlahkan skor-skor dari butir soal yang bernomor ganjil
yang dimiliki oleh masing-masing siswa.
2.
Menjumlahkan skor-skor dari butir soal yang bernomor genap
yang dimiliki oleh masing-masing siswa.
3.
Mencari koefisien korelasi product moment.
4.
Mencari koefisien reliabilitas soal total.
5.
Memberikan interpretasi harga koefisien reliabilitas soal tersebut.

b. Rumus Kuder-Richardson (KR20)
2

S
n

  t - Sp i q i
r11 = 

S 2t
 n -1 






Di mana:

Sx
S =
N
2
t

2
t

 SX t 
Sx = SX - 

 N 
2
t

2

2
t

Keterangan:
r11
: Koefisien reliabilitas berdasarkan rumus KR20
n
: Jumlah butir soal
N
: Jumlah siswa
1
: Bilangan konstan
St2
: Varians total
pi
: Proporsi siswa yang menjawab betul butir soal
qi
: Proporsi siswa yang menjawab salah butir soal (qi = 1 – pi)
∑piqi
: Jumlah perkalian antara pi dengan qi

2. Test – Retest
Penentuan reliabilitas soal dengan jalan melakukan pengukuran
terhadap satu kelompok siswa, di mana pengukuran tersebut
dilakukan dengan hanya menggunakan satu jenis alat ukur, dan
pelaksanaan pengukuran dilakukan dua kali.
Rumus yang digunakan adalah korelasi rank order (korelasi tata
jenjang) dari Spearman:

6 SD 2
ρ =1N (N 2 - 1)
Keterangan:
r
: Koefisien korelasi antara X dan Y
D
: Beda antara rank X dengan rank Y
N
: Jumlah siswa

Langkah-langkahnya:
1.
Merumuskan hipotesis nol: “Tidak ada korelasi antara variabel X
dan Y.
2.
Membuat tabel seperti berikut ini.
Siswa

Skor
Tes 1

3.
4.

Tes 2

Rank (Urutan
Kedudukan)
Tes 1

Menghitung koefisien korelasi rho.
Memberikan interpretasi terhadap rho.
Ho ditolak jika r hitung > r tabel.

Tes 2

D

D2

3. Alternative Form
Digunakan dua buah soal yang diberikan kepada subjek tanpa
adanya tenggang waktu dengan ketentuan bahwa kedua soal
tersebut harus sejenis.
Dikenal juga dengan pendekatan bentuk paralel (double test –
double trial).
Kelebihan pendekatan ini dibanding dengan pendekatan lain:
a. Karena butir-butir soal dibuat sejenis tetapi tidak sama, maka
soal yang akan diuji reliabilitasnya dapat terhindar dari
kemungkinan timbulnya pengaruh berupa latihan atau
menghafal yang datang dari siswa.
b. Karena kedua soal itu dilaksanakan secara berbarengan
(paralel), maka dapat dihindarkan timbulnya perbedaanperbedaan situasi dan kondisi yang diperkirakan dapat
memengaruhi penyelenggaraan ujian, baik yang bersifat sosial
maupun yang bersifat alami.
Rumus yang digunakan adalah korelasi product moment dari
Pearson.

ANALISIS BUTIR SOAL PRESTASI BELAJAR

Teknik Analisis
Butir Soal

Derajat Kesukaran

Daya Pembeda

Fungsi Distraktor

DERAJAT KESUKARAN
Derajat kesukaran (difficulty index) suatu butir soal menunjukkan
proporsi atau persentese subjek yang menjawab butir soal tertentu
dengan benar.
Rumus yang digunakan adalah rumus indeks kesukaran butir soal yang
dikemukakan oleh Du Bois:

P=

Np
N

Keterangan:
P
: Proporsi/angka indeks kesukaran butir soal
Np
: Banyaknya siswa yang dapat menjawab dengan betul
terhadap butir soal yang bersangkutan
N
: Jumlah siswa

Interpretasi terhadap harga indeks kesukaran:
No.

Besarnya P

1.

< 0,3

2.

0,3 – 0,7

3.

> 0,7

Interpretasi
Terlalu sukar
Sedang
Terlalu mudah

Tindak lanjut terhadap analisis derajat kesukaran:
1. Butir soal yang termasuk kategori baik, sebaiknya dicatat dalam buku
bank soal.
2. Butir soal yang termasuk kategori terlalu sukar, sebaiknya: didrop
atau dibuang, diteliti ulang, dan digunakan untuk tes seleksi ketat.
3. Butir soal yang termasuk kategori terlalu mudah, sebaiknya: didrop
atau dibuang, diteliti ulang, dan digunakan untuk tes seleksi longgar.

DAYA PEMBEDA
Daya pembeda butir soal adalah kemampuan suatu butir soal prestasi
belajar untuk dapat membedakan antara siswa yang berkemampuan
tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah, sedemikian rupa
sehingga sebagian besar siswa yang memiliki kemampuan tinggi untuk
menjawab butir soal tersebut lebih banyak yang menjawab betul,
sementara siswa yang memiliki kemampuan rendah untuk menjawab
butir soal tersebut sebagian besar tidak dapat menjawab butir soal
dengan betul.
Rumus yang digunakan:

D = PA - PB
BA
PA =
JA

BB
PB =
JB

Keterangan:
D
: Angka indeks daya pembeda butir soal
PA
: Proporsi siswa kelompok atas yang dapat menjawab dengan
betul butir soal yang bersangkutan
BA
: Banyaknya siswa kelompok atas yang dapat menjawab
dengan betul butir soal yang bersangkutan
JA
: Jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok atas
PB
: Proporsi siswa kelompok bawah yang dapat menjawab
dengan betul butir soal yang bersangkutan
BB
: Banyaknya siswa kelompok bawah yang dapat menjawab
dengan betul butir soal yang bersangkutan
JB
: Jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok bawah

Interpretasi terhadap angka indeks daya pembeda butir soal:

No.

Besarnya D

Interpretasi

1.

< 0,2

2.

0,2 – 0,3

Sedang

3.

0,3 – 0,7

Baik

4.

0,7 - 1

5.

Bertanda negatif

Jelek/lemah

Baik sekali
Jelek/lemah

Tindak lanjut terhadap analisis daya pembeda butir soal:
1. Butir soal yang sudah memiliki daya pembeda sedang, baik, dan baik
sekali hendaknya dicatat dalam buku bank soal.
2. Butir soal yang memiliki daya pembeda tidak baik sebaiknya: ditelusuri
kemudian diperbaiki atau didrop.
3. Butir soal yang memiliki angka indeks daya pembeda negatif
hendaknya sudah tidak dipakai lagi di masa yang akan datang.

FUNGSI DISTRAKTOR (PENGECOH)
Pada tiap butir soal bentuk objektif pilihan ganda, terdapat pilihan
jawaban yang merupakan kunci jawaban dan pilihan yang salah yang
disebut pengecoh.
Pengecoh dikatakan mempunyai keberfungsian yang baik apabila
semakin rendah tingkat kemampuan siswa semakin banyak memilih
pengecoh, atau makin tinggi tingkat kemampuan siswa akan semakin
sedikit memilih pengecoh.
Suatu pengecoh telah berfungsi dengan baik jika pengecoh tersebut
telah dipilih sekurang-kurangnya 5% dari seluruh siswa yang mengikuti
ujian.

TEKNIK PENENTUAN NILAI AKHIR
Pengertian Nilai Akhir:
Adalah nilai, baik berupa angka atau huruf, yang melambangkan
tingkat keberhasilan siswa setelah mengikuti program pendidikan
pada jenjang pendidikan tertentu, dalam jangka waktu yang telah
ditentukan.
Fungsi Nilai Akhir:
1.
Fungsi Administrasi
a. Menentukan apakah siswa dapat dinaikkan ke tingkatan
tertentu, atau dinyatakan lulus, atau dinyatakan tamat ataukah
tidak.
b. Menempatkan siswa pada kelompok atau bidang yang sesuai
dengan kemampuannya.
c. Menentukan apakah siswa layak diberikan beasiswa,
pembebasan SPP atau tidak.
d. Menentukan apakah siswa dapat diberikan rekomendasi atau
tidak guna menempuh program pendidikan tertentu.

e. Memberikan gambaran tentang prestasi belajar siswa, kepada
calon pemakai tenaga kerja.
2.

Fungsi Informatif
Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait,
diantaranya orang tua siswa, guru wali kelas, dll.

3.

Fungsi Bimbingan
Guru BK akan bekerja lebih terarah dalam rangka memberikan
bimbingan dan bantuan psikologis kepada siswa, utamanya siswa
yang bermasalah.

4.

Fungsi Instruksional
Memberikan umpan balik yang mencerminkan seberapa jauh
siswa telah dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam
program pembelajaran.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan nilai akhir:
1.
Faktor pencapaian (achievement)
2.
Faktor usaha (effort)
3.
Faktor pribadi dan sosial (personal and social characteristics)
Contoh penentuan nilai akhir:
1.

(F1  F2  F3  .......  Fn
 2S
n
NA =
3

2.

2T 3H 5U
NA =
10

TEKNIK PENYUSUNAN URUTAN KEDUDUKAN (RANKING)
Ranking adalah letak siswa dalam urutan tingkatan di tengah-tengah
kelompoknya.
Jenis Ranking:
1.
Ranking Sederhana (Simple Rank, SR)
Adalah urutan yang menunjukkan posisi atau kedudukan siswa di
tengah-tengah kelompoknya, yang dinyatakan dengan nomor
atau angka-angka biasa.
2.
Ranking Persentase (Percentile Rank, PR)
Adalah angka yang menunjukkan urutan kedudukan siswa di
tengah-tengah kelompoknya, di mana angka tersebut
menunjukkan persentase dari siswa yang berada di bawahnya.

N - SR
PR =
x 100
N

3.

Ranking Berdasarkan Mean (M) dan Standar Deviasi (SD)
Adalah penyusunan urutan kedudukan siswa menggunakan
ukuran-ukuran statistik: yakni rata-rata hitung dan standar
deviasi.
Dibagi menjadi 5:
a. Penyusunan urutan kedudukan atas tiga ranking.
b. Penyusunan urutan kedudukan atas lima ranking.
c. Penyusunan urutan kedudukan atas sebelas ranking.
d. Penyusunan urutan kedudukan atas dasar z score.
e. Penyusunan urutan kedudukan atas dasar T score.

Keterangan:
a.
Penyusunan urutan kedudukan atas tiga ranking
Ranking Atas
M + 1 SD
Ranking Tengah
M – 1 SD
Ranking Bawah

b.

Penyusunan urutan kedudukan atas lima ranking
Baik sekali
M + 1,5 SD
Baik
M + 0,5 SD
Cukup
M – 0,5 SD
Kurang
m – 1,5 SD
Kurang sekali

c.

Penyusunan urutan kedudukan atas sebelas ranking
10
M + 2,25 SD
9
M + 1,75 SD
8
M + 1,25 SD
7
M + 0,75 SD
6
M + 0,25 SD
5
M – 0,25 SD
4
M – 0,75 SD
3
M – 1,25 SD
2
M – 1,75 SD
1
M – 2,25 SD
0

TEKNIK PEMBUATAN PROFIL PRESTASI BELAJAR
Profil prestasi belajar adalah suatu bentuk grafik untuk
melukiskan prestasi belajar siswa, baik secara individu maupun
kelompok, baik dalam satu bidang studi atau beberapa bidang
studi, baik dalam satu waktu maupun dalam deretan waktu
tertentu.
Kegunaan:
a.
Untuk melukiskan prestasi belajar yang dicapai oleh siswa,
secara individu maupun kelompok, atau dalam satu bidang studi
maupun beberapa bidang studi.
b.
Untuk melukiskan perkembangan prestasi belajar siswa secara
individu maupuk kolektif dalam beberapa periode ujian, pada satu
bidang studi.
c.
Untuk melukiskan prestasi belajar siswa dalam beberapa aspek
psikologis dari satu bidang studi
Bentuk: diagram batang, diagram garis, dll.

