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Abstrak

Penilain akhir untuk jenis tes terturis terah berkembang begitu pcsardengan adanya bank soar serta rumus-rumus penghitungannya. pada mata kurrahprahek selama ini belum ada standansasi baku, indikator-indikator penilaranterkadang juga hanya diserahkan pada masing-masing penitai Daram p.n"ririunini akan mernbuat alat ukur untuk mengukur prestasi belalar praktek mata kuliahgrtar dasar.
Metode dalam penelit ian ini dengan mcnggunakarr metodc kuantitatrf.Penell t ian ini akan menguji val iditas dan rel iabi l i tai instrumen yang dibuat untukpraktek mata kuliah gitar dasar. Validitas dalam penelitian ini dilihat dari aspekvaliditas isi dengan cara mengkonfirmasikan dengan para exspert .ludgntentsedangkan reliabilitas dicari dengan cara tnterrater reliahilitv. populasi adalahseluruh mahasiswa. musik yang mengikuti mata kuriah gitar. Samper darampenelitian ini adalah mahasiswa peserta..f"t" kuliah gitar dasar tahun ajaran200212003 Sekor pengamatan kemudian dikorelasikan dJneun rumus:
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(Asrvar, 1997 .106)

Hasil penelitian menunjukan sekor mentah ketiga rater dipcroleh sebcsar0'466' berart i  dalam.kategori cukup. uj i  coba instrum"en setelah dikonversikanketiga rater diperoleh korelasi 0,5)28i dengun estimasi sebesar 0,7g, hal inimenunjukkan bahwa alat ukur tersebut memil iki rel iabi l i tas vang baik dan dayaprediksi yang baik pula.
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