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Tuntunan dan Rahmat-Nya sehingga prosiding ini dapat diselesaikan. Prosidi~g
in; merupakan kumpulan makalah hasil penelitian dari para peneliti pendidikan
yang berasaldari berbagai daerah di Indonesia. Makalah yang dimuat dalam
Prosidingterdiri dari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Kurikulum dan
Sistem Penilaian dan telah dipresentasikan dalam forum seminar dalam rangka
Konferensi Ilmiah Nasional Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI)
tahun 2013 yang bertema: "Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 dan S.istem
Penilaian".
Pada kesempatanini, panitia penyelenggara Konferensi Ilmiah Nasional
HimpunanEvaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) yang dipercayakan kepada
HEPI Unit Koordinasi Daerah (UKD) Manado

ya~g

bekerjasama dengan

Universitas Negeri Manado (Unima), mengucapkan teri·makasih kepada semua
pihak yang telah membantu dan mendukung penyelenggaraan Konferensi IImiah
.ini, serta kepada seluruh pe.serta dan pemakalah atas partisipasinya. Semoga
prosiding ini membawa manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

ii

--

.•

..

.1.

DAFTAR 151
halaman

HALAMAN JUDUL .. ~

~!.~

.

KATA PENGANTAR

ii

:.............................

iii

DAFTAR lSI... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ...

A. Sistem Penilaian
1. Estimasi Reliabilitas Multidimensi Menggunakan AnalisisFaktor

Konfirmatori
(Gaguk Margono)·

:..

1

2. Penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Keterampilan
Produktif Jurusan Bangunan di SMK

16

(Djemari Mardapi, Sudji Munadi, Samsul Hadi, Heri Retnawati)
3. Implementasi Metode NedelskyUntuk Penetapan Standar Kelulusan

Ujian Nasionaldi Sekolah Dasar
(Sri Rejeki)

~...

=

32

4. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penilaian Seleksi Ujian Masuk

Keterampilan Khusus Calon Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa
FBS UNY

45

(Trie Hartiti Retnowati,Bambang Prihadi, Mardiyatmo)

5. Pengembanganlnstrumen Penilaian Kinerja Guru Praktikum Fisika

SMA di Provinsi D. I. Yogyakarta.
(Nurul Fitriyah Sulaeman, Badrun Kartowagiran)

'~'

59

6. Abilitas Komposit Dalam Tes Potensi

(Saifuddin Azwar dan Ali Ri~~o)

~.

.

74

7. Pengembangan Model Asesmen Autentik Dalam Pembelajaran IPA

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama
(Ulldang Rosidin)

96

iii

... i..

8. Kualitas In'strumen Penilaian Hasil Belajar Fisika Oi SMAN 1 dp,p,~~2 ..

Tondano
(Aswin H. Monci·~lang)

"~;' ~.'
j

'..

109

'>.

9. Perbandingan Validitas Kriteria Test Of English Proficiency Terhadap

:JtR:- Toefl (Estiniasi
~ .."i

"?....

Men'ggunakan Korelasi Biasa Dengan Korelasi

<Jo ....'.:.

•

"

\.,

j,

•

•

Kanonis)
(Heri Retnawati)

'\~.:....

.,

,

11'8

.

10.Analisis Validasi Soal Penilaian Hasil~Belajar Pada Program
.

.

~ ~'

\

i

'"

"",,

~_

,

'!

.

Pembelajaran di Jurusan Pendidikan IP.S~FKIP Universitas Lampung
l'\

f:

~

(Edy Purnomo)

132.

.

11. Karakteristik Penyetaraan Skor (Equatin~):Untuk Data Polytomus
';'.~' .. ".' .. ".""'.""""""""

(Risky Setiawan)

146

12. Lembar Kegiatan Pembelajaran Berbasis Masalah Dalam Asesmen

'Alternatif Pada Mata Kuliah Pendidikan Konsumen Untuk Melatih .dan
Menilai Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa

(Sri Wening)

.

'

13. Meningkatkan Kuafitas Kegiatan

~

Praktikum' Fisika Dasar Dengan

Menggunakan Model Evaluasi Pada Mahasiswa FMIPA Unima
r ~ •• ••••••••••••••••••••••••••••••

(Arlneke Tienneke Rondonuwu)

1·81

14. Differential Item Functioning Patensi Akademik Pada Kelompok SMAMA

,.(Ali Ridho)

.

192

.

205

.

221

.

234

15.Pengembangan Scal PisaMatematika Pada Kompetensi Proses
Koneksi dan Refleksi
~(-~evel..O.

Mangelep)

16. Evaluasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2013
(Bambang Suryadi)

~

17. Evaluasi Program implementasi Standar PAUD Studi Evaluatif di TK

Negeri Pembina Kabupaten Ende Tahun Ajaran 2012/2013
(Maria Goreti V. Anamara, Myrnawati, C.H, Wardani Rahayu
iv

.

167

.

18. Pengaruhft:JdiVitas Lesson Study Dan PeniJaian Kinerja terhadap

Peningkatan Hasil Belajar Fisika Dasar I Dengan Mengontrol Inteligensi'
Mahasiswa (Eksperimen Pada Mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA
Unima)

2'5'0

(Ferdy Dungus)
19. Model Remedial Teaching (RT) Menggunakan pembelajaran Realistik

Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Menyelesaikan Tes Berbasis
Kelas Sebagai Prediksi· KeberhasiTari"'UJian f'Jasional (UN) di SMP
(Nonoh Siti Aminah; Jamzuri; Dya?h::'Fitriana Masitoh; Dewanto Kamas
Utomo)

0

•••••

0

•••••••••••••

0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0"

•••••••••••••••••••

~:

.••

275

20. Pengaruh Penggunaan Tes 'Uraiandan Tes Obje,ktif Pada

Pembelajaran Kooperatif Terhadap HasH Belajar Kalkulus I Di Jurus:an.: ..
<·/··.Matemat~ka

FMIPA Unima

.' "':(Mathilda Lasut)

287

0...........................................................

21. Kualitas Tes HasH Belajar IPA Fisika di SMP Negeri 8 Manado
Dikaji Dengan Pendekatan Metode SPSS

'/·:':.:(Alfrits Komansilan)

306

22. Dampak Kemampuan Guru Melakukan Penilaian Terhadap Kinerja
Guru Dalam Pembelajaran Matem"atika
(Anetha Lf. Tilaar)

315'

23. Generation Paket Soal Dalam Penilaian Adaptif

(Rukli)

'.'

326

24. Authenticity Of Assessment Practice In Eft Context An Implication For

,-

"~

Indonesian Competency Based Curriculum
(Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni, Nyoman Dantes)

; t""

j,:, \

l

C' ~.j "

13'37

Sa Kurikulum
25. Kesiapan Guru Dalam Mengimplementasikan Pembelajaran
Berdasarkan Kurikulum 2013 di SMK
(Nanik Estidarsan·i). ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

355

v

--

.•

..

i..

. 26. Perseps.i Guru. Terb.ad.ap..Kuri.kulum 2013 (Survey Terh.adap . G~.~G.u.ru . .

Di Bogar Jawa Barat)

):.

(Rais Hidayat, Yuyun Elizabeth Patras Waroka)

364

27 ..Pengaruh Pendekatan Pembelajaran dan Kecerdasan Personal
Terhadap Hasil Belajar Teknik Digital Dengan Mengontrol Pengetahuan
~.

Awal di SMKN 2 Manado

.~

,

.,..1

" •

r~

(Luckie .Sojow)

382

28. Trend Sikap Siswa Terhadap Matematika Dari Berbagai Jenjang

Pendidikan
(Anggit Prabowo)

403

29. Profil Kemampuan Penguasaan Materi Pelajaran Guru S'MA IPA di 01

Yogyakarta dan Jawa Tengah

(Endang Mulyatiningsih, Amat Jaedun, Heri Retnawati)

410

30. pengaruh Pengetahuan Awal, Persepsi Siswa Pada Kemampuan Guru

dan Kebiasaan Be'lajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa
SMA Negeri di Kota Manado

(Masje Wurarah)

434

31. Efektivitas Strategi Problem Posing Dalam Pembelajaran Fisika Pokok
Bahasan Energi dan Daya Listrik diSMPN 3 Tondano
(Marianus)

453

32. Efektivitas PembelajaranBerbasis Software Mindjet Mindmanager
DalamMeningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMAN 2 Tand.ana
(Djeli Tulandi)

465

33.Pengaruh Model Pembelajaran Think, Pair And Share (TPS) Terhadap
Hasil Belajar Reaksi Redaks Ditinjau Dari Kemampuan Berpikir Kritis
Siswa

(Hetty Horte.ntie Langkudi)

475

vi

34. Pengembangan Model Pembelajaran Ipa Biologi Melalui Kegiatan'
Praktikum' Pokok Bahasan Ciri-Ciri Mahluk",H~dup
(Evie Palenewen, Twi Mai Mentari) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
35. Pengaruh Model Pembelajaran Make

A ,Match Dan

488·

Take And Give

Terhadap Hasil Belajar EntomologiPokok Bahasan Anatomi Eksternal
Serangga Mahasiswa Semester VJJ Pendidikan BioJogi FKJP UNMU·L
Samarinda

(Sonja V.T Lumowa, Sri Purwati)

.

5-03

36. Perbedaan Hasil Belajar Ipa Biologi Siswa Kelas Viii Menggunakaff'·.

Model Pembelajaran Word Square Dan Course Review Horay Pokok
Bahasan Fotosintesis
(Vandalita M'aria 'Magdalena Rambitan, Listra Timau)

vii

~.

" :

'.4' ••••••••••••

515

,;

;

I'

'j

1

PERBANDINGAN VALIDITAS KRITERIA TEST OF ENGLISH

,PROFICIENCY TERHADAP ITP-TOEFL
(Estimasi Menggunakan Korelasi Biasa dengan "Korelas'i Kanonis)
Heri Retnawati
Pendidfkan M~atematika F'Mn:)"A 'Universitas Negeri" Yogyakarfa
(retnawati heriuny@yahoo.co.id)

ABSTRAK
Salah s.ptu kriteria. pengembangan tes standar adalah validitas tas, baik
berdasarkan isi, konstrak, maupun·kriteria. Untuk mengetahui validitas kriteria·:·
dari suatu tes, skor tes peserta yang' telah menempuh tesini dikorelasikan
~engan skor tes peserta ketika menempuh tes yang lebih standar. Biasanya
korelasi yang digun'a'kan ya'itu korelasi' biasa', yang mengorelasikan' sko-r tes yang
dikembang~an· .dengan skor tes.. yang lebih standar. Alternatif metod~ an~lisis
yang dapat digunakan yaitu metoda korelasi kanonis untuk mengetahui validitas
kriteria subtes-suhtes yang dH<embangkan dengan subtes-subtes kriteria. Pad a
. tulisan ini akan disajikan perbandingan korelasi biasa (bivariat) dan korelasi
kanoni$ untuk mengetahui validitas kriteria Test of English Proficiency (TOEP)
buatan Indonesia terhadap ITP-TOEFL. Pada korelasi bivariat, dikorelasi'kan skor
TOEP dengan skor TOEFL, sedangkan pada korelasi multivariat, dikorelasikan
skor Listening dan skorReading dari TOEP dengan skor Listening dan skor
Reading dari TOEFL. Hasil analisis menunjukkan bahwa validitas kriteria ya,ng
diestimasidengal) korelasi bivariat dan korelasi multivariat tidak menu'njukkan
hasil dengan pola tertentu, namun keduanya cenderung' h'ampir sarna hasiln'ya,
demikian pula kontribusinya.

Kata kunci: validitas kriteria, .korelasi bivariat, korelasi kanonis, TOEP, ·TOEFL

PENDAHULUAN
Validitas merupakan hal' yang penting dalam menentukan kualitas tes. Ada
berbagai pendapat mengenai validitas. Menurut American Educational Research

Association, American Psychological Association, and National Council on
Measurement in Education (AERA, APA, and NCME) dalam Standards for
Educational and Psychological Testing, validitas merujuk pada derajat dari fakta
dan teori yang mendukung interpretasi skor tes, dan merlrpakan pertimbangan
paling penting dalam pengembangan tes (1999). Ahli lain mengemukakan bahwa
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validitas suatu alat ukur adalah sejauhmana alat ukur itu mampu mengukur apa
yang seharusnya diukur (Nunnally, 1978, Allen & Yen, 1979: 97; Kerlinger, 1.986;

Syaifudin Azwar, 200\0: 45). Sementara itu, Linn·& Gronlund (1995) menjelaskan
validitas mengacu pada kecukupan dan kelayakan interpretasi yang dibuat dari
penilaian, berkenaan dengan penggunaan khusus. Pendapat ini diperkuat oleh
Messick (1989) bahwa validitas merupakan kebijakan evaluatif yang terintegrasi
tentang sejauhmana fakta empiris dan alasan teoretis mendukung kecu'kupan
dan kesesuaian inferensi dan tindakan berdasarkan skortes. Berdasarkan
beberapa

pendapat

tersebut,

dapat

disimpulkan

bahwa

validitas' ·akan

menunjukkan duku'ngan fakta empiris dan alasan teoretis" terhadap· terhadap
interpretasi skor tes, dan terkait dengan kecermatanpengukuran.
Validitas itu dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu: (1) validitas
kriteria (criterion-relatecl) , (2)validitas isi, dan (3) validitas" konstruk (Nunnally,.
1978, AHen &. Yen, 1979, Fernandes, 1984, Woolfolk & McCane, 1984, Kerlinger,
1986', dan Lawrence,

1994). Validitas ini' dapat diketahui

me·lalu·i.· fakta

keberadaaan vaJiditas. Sumber fakta validitas ·dapat dikelompokkan. menjadi isi
tes, proses respons, struktur internal, hubungan dengan variabel lain, dan
konsekuensi dari pelaksanaan ta's (AERA, APA, and NCME, 1999; Cizek, et aI.,
2008). Keberadaan validitas dari suatu perangkat tes i.ni dapat diketahui melalui
analisis isi tas dan' anaJisis empiris dari skor tes data :respons butir (Lissitz &
Samuelsen, 2007).
Validitas isi

suatu

instrumen

adalah

sejauhmana

butir-butir dalam

instrumen itu mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan k~wasan isi
objek yanghendak diukur dan sejauh mana butir-butir itu mencerminkan ciri
perilaku yang hendak diukur (Nunnally, 1978; Fernandes, 1984). Sementara itu
Lawrence (1994) menjelaskan bahwa validitas isi itu keterwakilan pertanyaa"n
terhadap kemampuan khusus yang harus diukur. Berdasarkan. hal ini, dapat
disimpulkan bahwa validitas isi terkait dengan analisis rasional terhadap domain
yanghendak

diukur Lintuk

mengetahui

kemampuan yang hendak diukur.
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keterwakilan

instrumen

dengan

Validitas

konstruk adalah

validitas yang· menunjukkan

sejauhmana

instrumen mengungkap suatu kemampuan atau 'konstruk teoretis tertentu yang.
hendek diukurn.ya (Nl.Innally, 1978, Fernandes, 1984). Prosedur validasi konstruk
diawali dari suatu identifikasi

dan batasan mengenai variabel yang hendak

diukur dan dinyatakan dalam bentuk konstruk logis berdasarkan teori mengenai
variabel tersebut. Dari teari ini ditarik suatu konskuensi praktis mengenai hasil
pengukuran pada kondisi tertentu, dan ko·nskuensi inilah yang akan diuji. Apabila
hasilnya sesuai dengan harapan maka instrumen itu dianggap memiliki validitas
konstruk':yang baik~'
,Pada ·tes prestasi belajar dan tes. kompetensi,. validitas merupakan syarat
yang sangat di.perlukan dalam pengembanga'n tes. Menurut pe'ndapat Sireci
yang didukung Lissitz & Samuelsen (2007), validasi tes yang dipergunakan
dalam dU'nia pendidikan sebaiknya melibatkan analisis isi tas dan analisis empiris
dari skor· tas dan data respons butir. Analisis isi· tes terkait dengall validitas isi
yang selanjutnya diperlukan juga analisis empiris untuk nlengetahui validitas

konstruk. Kedua ·analisis ini dimaksudkan agar tes di dunia perldidikan
nlemenuhi syarat tas yang standar.
Validitas berdasarkan kriteria dibedakan menjadi dua, yaitu validitas
prediktif dan validitas konkuren.

Fernandes (1984) mengatakan validitas

berdasarkan kriteria dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sejauh mana tes
memprediksi kemampuan peserta di masa mendatang (predictive validity) atau
mengestimasi kemamp'uan dengan alat ukur'lain dengan tenggang waktu yang
hampir bersamaan (concurrent validity). Halsenada juga disampaikan . oleh
Lawrence (1994) yang mengatakan bahwa tes dikatakan memiliki validitas
prediktif bila tes itu mampu memprediksikan kemampuan yang akan datang.
Dalam analisis validitas prediktif, performansi yang hendak diprediksikan disebut
dengan kriteria. Sesar kecilnya harga estimasi validitas prediktif suatu instrumen
digambarkan de.ngan koefisien korelasi antara prediktor d~ngan kriteria tersebut.
Validitas kriteria diketahui dengan mengestimasi korelasi skor tas pe~erta
.

'1'1\

dengarl skor kriteria. Korelasi ini dise.but dengan koefisien validitas (Linn &
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Gronlund, 1995), yang menyatakan derajat hubungan antara prediktor dengan
kriteria. Korelasi antara prediktor dengan kriteri.~ dapat dinyatakan dengan dua
jenis korelasi. Jika prediktor dan kriteriamerupakan variabel univariat,' maka
digunakan korelasi bivariate Jika prediktor dan kriterianya merupakan vektor,
yang tersusun dari variabelmultivariat, maka koefisien korelasi ditentukan
dengan korelasi kanonis.
Pada korelasi bivariat, untuk x variabel bebas atau variebel prediktor dan y
variabel. terikat atau kriteria, dan keduanya merupakan nilai dalam skala interval
at~u

rasio, maka koefisien korelasi p dapat dicari dengan mengestimasinya,

menggunakan formula
A

_

Px,y -

NLXY- LXLY
~ln L x 2 - (L X) nn===L:::::::::::::y2=~(L=y=)

1

Kuadrat nilai korelasi ini diinterpretasikan sebagai sumbangan variabel X
terhadap variabel Y atau yang sering disebut sebag'ai koefisien korelasi
determinasi.
Korelasi

kanonis' merupakan

korelasi

antara

dua

variable

yang

multidimensi (Weenink, 2003). Pada analisis korelasikanonis, dicari hubungan
sepasang

transformasi

linear

dari

setiap

himpunan

variable

yang

memaksimumkan korelasi (Johnson & Wicern, 2002; Weenink, 2003; Hardon,
Szedmak & Taylor, 2003). Misalkan vector acak multivariate dinyatakan dalam
b·entuk (x,y). Diberikan sampel S=«X1,Y1), (X2,Y2), ... , (xn,Yn», dan digunakan Sx.
untuk menyatakan (X1,X2, ... ,Xn) dan Sy untuk menyatakan (Y1,Y2, ... ,Yn). Dengan
didefi~isikansuatu kC?ordinatbaru

dari x dengan memilih arah

Wx

dan

memroyeksikan x pada arah tersebut, dinyakan dengan

x ~ <wx,x).
Demikian pula y dengan memilih

wy sehingga diperoleh sampal dengan

koordinat baru.Untuk x diperoleh
Sx,w x

=« Wx,X1),( Wx,X2),.··,( wx,x n»

dan untuk y diperoleh
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Sy,W

y

= ( Wy ,Y1),( Wy,.y2), .... ~(Wy'yn»)

Tahap awal dari korelasi kanonis· yakni memilih

Wx

dan

wy

sehingga

memaksimumkan korela'si antara kedua vector tersebut, yang dituHskan dengan-

Jika digunakan 18: [f(x 1 y)J untuk menyatakan ekspektasi empiris dari futlgsi
f(x,y), maka

Korelasi kanonis dapat dinyatakan dengan
11"l<:1,X
Vvx,'V

y

III<1..X
'Va;

,;,v

y

.

IE[("\V.:r~ x).("\V.y'
, y)J..
.
.

ViE[(-w

x,

x)2]IE[ (w;r, x)2]

1E[W~~xY/W.y.J

VJE[vv:rXX/Wx]E[ w~yy/wy] .

yang juga ekivalen dengan

P ===

Illc:tX
vo,'x ,V'v'

y

W~)E[xy/]"Vy

viw~JE[xx/lw;r w~)E [yy/] w

--;:=========================:::::::::============
y

Matriks varians kovarians dinyatakan dengan C yang dituliskan dengan
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Korelasi kanonis dituliskan'dengan
I fY

W X CJ'X),T -vv y

rIl<:1.X
wx~W'y

yang merupakan maksimum dari korelasi antara Wx dan
Tantangan

dunia global yang

wyo

sarat dengan

muatan

persaingan

mengisyaratkan bahwaseseoran~ yang ingin berhasil dalam mengarungi dunia
nyata perlu memiliki kemahiran yang diakui oleh dunia global. Terkait dengan hal
ini, prestasi seseorang juga mesti diukur dengan cara dan hasil yang dapat
diakui oleh dunia global. Mengikuti alur berpikir ini, kemahiran berbahasa Inggris
siswa SMA juga p~rJu diukur dengancara dan hasil yang diakui tidak hanya di
Indonesia

tetapi

di

mancanegara juga

.

sehingga

mereka

akan

memiliki

'

kesempatan untuk melanjutkan studidan/atau mencari kerja tidak hanya di
.'negeri sendiri tetapi juga di mancanegara juga.
Selama ini alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang
kemahiran berbahasa Inggris adalah tes bahasa Inggris yang dibuat oleh
lembaga asing, misalnya TOEFL, TOEle, dan IELTS. Biaya untuk mengikuti tes
:..

"

ini cukup mahal, tetapi memang 'hasilnya jelas diakui di semua Negara karena
memang tes-tes tsb bersifat s~andar,' yang telah dikembangkan melalui
serentetan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar tes yang dihasilkan
memenuhi kriteria tas yang baik. Jika setiap siswadi Indonesia' diharapkan
mengikuti tes,

sebagian besar

dari mereka tidak akan mampu untuk

membiayainya. Jika Negara yang dibebani biaya tes tsb, jara,s kurang pas karena
pada dasarnyaNegara bukan penanggung biaya k~giat~n seperti itu. Maka satu
hal yang merupakan kekuarangan/kelemahan yang menjadi kendala untuk
me,minta siswa mengikuti tes bahasa Inggris standar internasional adalah
masalah kekurangan biaya. Kelemahan lain adafah ketergantun'gan dunia
pendidika'h pada pihak asing. Hal in; befdampak buruk pada pembentukan
'keFiribadian Indonesia yang kokoh.
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Untuk

mengatasi

kedua

kelemahan

tersebut:· di

atas,

Oit

PSMA

memandang perlu untuk segera mengembangkan tes profisiensi bahasa Inggris

(Test

of English

Proficiency

TOEP),

atau

yang'

mengukur

kemahiran

menggunakan bahasa Inggris dalam dunia nyata para lulusan SMA. Pada tahun
2007

tatah

dimulai

pengembangan

seperangkat

instrumen

pengukuran

kemahiran menggunakan bahasa Inggris tersebut, yang diianJutkan tahun 2008
dan 2009. Selama 3 tahun (2007-2009) telah dikembangkan 7 perangkat TOEP
yang diberi nama TOEP 1, 2A, 28, 3A, 38, 4, dan 5 yang saling paralel.
Tes Kemahiran Bahasa .Inggris (Test of English Proficiency, TOEp) yang
merupakan tes· standar untuk mengukur kemahiran berbahasa Inggris siswa
:.

:.

Sekolah Menengah Atas (SMA).

"

TOEP yang dikembangkan merupakan. tas

tertulis (paper and pencil test) pada tahun 2007 dan· 2008, dan selanjutnya
dirintis tes untuk mengukur kemampuan Speaking dan Reading di tahun 2009
dan 2010. Penskoran tiapbutir dilakl.kan dengan sistem dikotomi, benar diberi
s'kor 1 dan jika salah diberi skor
.

.

o.

Tas ini khusus mengukur kemahiran siswa
.

SMA dalam menggunakan bahasa Inggris, khususnya Reading dan Listening.
Tes terdiri dari 100 butir soal, dengan rincian 50 butir tes Reading dan 50 butir
tas Listening. Terkait dengan tes yang dikembangkan merupakan tes. standar
.

. .

.

internasional, pada kegiatan
ini juga dihasilkan petunjuk pelaksanaan TOEP. Hal
.
.

ini dima'ksudkan agar setiapTOEP yang dilaksanakan benar-benar merupakan
tes yang terstandar.
TOEP

dikembangkan

melalui

proses

menjabarkan

tuJuan

menjad~

indikator-indikator, .yang kemudian dikembangkan menjadi butir.. Ini berarti TOEP
memenuhi

syarat tes

yang

baik ditinjau

dari' vaJiditas

isinya.

Validitas

kenampakan (face validity) untuk menjadi tes yang baik juga terpenuhi,
mengingat pengembangan tes ini mulai dari menyusun butir sampai dengan
perakitan tas melibatkan ahli yang terkait, baik dari perguruan tinggi maupun dari
praktisi di lapangan (guru).Vafidit~.s lain yang digunakan yakni validitas criterion-

related evidence of validity jenis konkuren, yakni mengaitkan skor TOEP dengan
skor TOEFL Institusional perolehan siswa.
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Terka'it dengan adanya validitas criterion-related evidence of validity jenis
konkuren yang dimiliki TOEP, skor perolehan siswa SMA yang menempuh TOEP
dapat dikonversikan ke skor tes lain, misalnya TOEFL. Hasil konversi ini dapat '
dimanfaatkan siswa untuk keperluan pendaftaran/seleksi masuk ke perguruan
tinggi dalam negeri atau ke dunia kerja. Mengingat TOEP ini bersertifikasi
internasional, sertifikat yang, diperoleh siswa juga akan sangat bermanfaat bagi
peserta didik bila akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi atau memasuki'dunia
kerja yang memerJukan kemahiran berbahas,a Inggris di luar negeri.
Sehubungan dengan adanya dua janis korelasi yang dapat digunakan
untuk mengetahui validitas kriteria, yaitu korelasi biasa dan korelasi kanonis,
maka pada tulisan iniakan dibandingkan hasil kedua janis analisis ini untuk

mengetahui, validitas kriteria kemampuan bahasa In,ggris siswa SMA terhadap
TOEFL. Pada korelasi biasa dikorelasikan skor TOEP terhadap skor TOEFL, dan

pada korelasi kanoni~ dikorelas~kan skor Listening dan Reading dari TOEP untuk
dikorelasikan dengan skor Listening dan Reading dari TOEFL.

Tujuan
Pada tulisan ini dibahas

perbanding~n

hasil korelasi biasa (bivariat) dan

korelasi kanonis untuk mengetahui validitas kriteria tes kemampuan bahasa
Inggris siswa SMA (TOEP) de'ngan kriteria ITP-TOEFL.,
METODE

Untuk mengetahui validitas kriteria TOEP dengan kriteria TOEFL,
dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data
dokumetasi s'kor TOEP dan skor TOEFL pada 833 siswa SMA di Indonesia yang
menempuh kedua tes tersebut. Distribusi peserta disajikan pada Tabel 1.
Tes TOEFL dilakukan tidak terlalu jauh Jarak waktu pelaksanaannya
dengan tes TOEP. Setelah keduanya diskor, kemudian dibuat diagram pencar
untuk memprediksi adanya korelasi skor TOEP dengan skor TOEFL dan
keberadaa;,q hubungan linear antara keduanya. Selanjutnya diestimasi korelasi
biasa antara skor TOEP dengan skor TOEFL, dan korelasi kanonis antara skor
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Listening dan skor Reading TOEP--d·engan:.skorListening dan skor Re.ading pada
skorTOEFL.
Tabel 1. Distribusi Peserta untuk Benchmarking TOEP dengan TOEFL

yogyak~~~,.

.Jawa

Feb 2008

1

'98·

Timur,

Desember

.2A

145

28

150

3A

115 .'

Sumate.ra ~arat, Riau Kepulauan,
Jawa . Barat,
Jawa
Tengah,
:.: Ka;limantan ·Timur, Papua
.. B~n~~nt L~mpun, Yogyakarta, Jawa

38"

l' 39 .

"Timur, Bali, Sulawesi Utara
S·umafera Barat,' ··Riau Kepufauan, .

Barat, OKI Jakarta
Banten, Lampung, Yogyakarta,
. Jaws Timur,. Bali,. Sulawesi Utara

.2008

.Jawa
E3,arat,
Jawa.
Kalimantan Timur, Papua
November
2009

4
5

Jawa

Tengah,'

Riau, 'S't,'awesi Tengah
.BangkaBeJitung,. OK'

78
108

Jakarta,

Kalim·anta·n Sel·atan·

HASIL·
Untuk mengetahui keberadaan hubungan linear

antara variabel prediktor

dengan variabel kriteria, dibuat diagram pencar (Scatter'Plol) terlebih dahulu.
Pada model regresi tunggal, variabel prediktornya merupakan skor TOEP dan
variabel kriterianya merupakan skor TOEFL. HasH menunjukkan bahwa terdapat

hubunga·n linear antara skor TOEPdengan.· skor TOEFL, tanpa melalui
transforma·si tertentu. Demikian pula hubungan antara skor TOEP Listening dan
s~or

TOEFL Listening dan 'hubungan antara skor TOEP Reading dan skor

"TOEFL Reading, yang menunjukkan adanya hubungan linear.
Estimasi koreJasi dilakukan dengan bantuan SPSS, baik pada korelasi
bivariat maupun korelasi .multivariat. Hasil':: estirnasi korelasi ·antara skor TO.EP
dengan skor, TOEFL pada korelasi bivariat disajikan pada TabeJ 2.
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Tabel 2. HasilEstimasi Koefisien ,Korelasi Bivariat dan Kontribusinya
Perangkat TOEP ,

p2

p

O,7S)43
0,7801
0,8349
0,7687

0,6309
0,6085
0,6970
28
0,5908
3A
0,7132
0,8445
38
0,6257
0,7910
4
0,6030
0,7765
5
Keterangan : Y skor TOEFL prediksi, X skor TOEP (regresi tunggal)

1.-

2A

Mencermati hasil estimasi bivariat tersebut, nampak bahwa pada ketujuh
perangkat TOEP, korelasi bivariatnya dengan TOEF'L paling tinggi pada
. perangkat 38, s.ebesar O.8~45" dengan koefisien determinasi 0,7132. Adapun
yang terendah pada perangkat 3A, sebesar 0,7687 dengaq koefisien determinasi
0,5908. Dengan koefisien determinasi lebih dari 50%, dapat dikatakan bahwa
perangkat TOEP memiliki lebih kemampuan 50% lebih dalam memrediksi variasi
skorTOEFL.
Hasil estimasi pada. koefisien korelasi kanonis disajikan pada Tabel 3
berikut.
Tabel3. Hasil Estimasi KoefisienKanonis dan Kontribusinya
Perangkat TOEP
1
2A

28
3A

38
4

5

p

0,789
0,797 .
0,819
0,778
0,861
0,785
0,730

p2
0,623
0,635
0,671
0,605
0,741
0,616
0,533

Hasil yang hampir sarna terjadi pada koefisien korelasi multivariat.
Berdasarkan hasil estimasi korelasi kanonis tersebut, nampak bahwa pada
ketujuh perangkat TOEP, korelasi skor Listening dan skor Reading dari TOEP
dengan korelasi skor Listening dan skor Reading dari TOEFL paling tinggi pada
perangkat 38, sebesar 0.8445, dengan koefisien determinasi 0,7132. Adapun
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yang terendah pada perangkat 3A, s·ebesar 0,7687 dengan koefisien determinasi
0,5908. Dengan koefisien determinasi lebih dari 50%, dapat dikatakan bahwa
perangkat TOEP memiliki lebih '~emampuan 50% lebih dalam memrediksi variasi
skorTOEFL.

Kor. Kanonis
II Kor. Bivariat

.t:,.,;;:,~:j=::::::=:~~::!,:~:~,,::::'

!

I

L
1

I

. . . . . ._

r<)'·'·i';"",~J=-~_._

0,5

0,6

0.8

0,7

Gambar 1. Korelasi TOEP dengan TOEFL

I

J

Jika dibandingkan hasH estimasi kedua korelasi tersebut menunjukkan
ba·hwa hasil estimasi kedua jenis korelasi hampir sarna, qengan pola tidak
tertentu.

Pada perangkat TOEP 1, 28, 38, 4 dan. 5, hasil dengan korelasi

bivariat Jebih tinggi dibandingkandengan korelasi kanonis, sedangkan pada
perangkat TOEP 2A dan 3A, korelasi. kanonis lebih tinggi dibandingkan dengan
korelasi bivariate Hasil perbandingan ini disajikan pada Gambar 1. Demikian pula.
koefisien korelasi determinasi (,-2) yang. hasilnya disajJkan pada Gambar 2.

128

--.

.•

..

l.

Multivariat

II Bivariat

0,2

0,8

Gambar 2. Koefisien Determinasi TOEP terhadap TOEFL dengan Korela'si
Bivariat. dan KorelasiKanonis
KESIMPULAN DAN DISKUSI
Berdasarkan hasil estimasi korelasi, pada korelasi bivariat dengan korelasi
kanonis hasilnya hampir sarna. Hal ini menunjukkatl bahwa kOr)tribusi TOEP
dalam menjelaska,n variasi TOE,FL, hasilnya tidak terlalu berbeda. Hal ini
menunjukkan bahwaestimasi validitaskriteria 'dengan menggunakan korelasi
bivariat maupun korelasi kanonis pada perangkat TOEP dengan kriteria TOEFL,
hasilnya tidak terlalu berbeda. Hal terseblit dapat dipahami,' karena pada korelasi
kanonis, ada prosedur pembobotan tertentu untuk memaksimumkan koefisien
korelasi hasil estimasi. Pembobotan ini tentunya tidak sepenuhnya sesuai
dengan model pembobotan pada skor TOEP dan skorTOEFL, sehingga
hasilnya sedikit berbeda.
Penelitian. lanjutan tentang penggunaan koefisien korelasikanonis lebih
mendalam perlu di,lakukan, termasuk bagaimana pembobotan tiap subtesnya
yang

didukung

dengan

dukungan

teori.

Penelitian

simulasi

dengan

memanfaatkan model data tertentu dengan mempertimbangkan variabel panjang
tes, banyaknya variabel prediktor, muatandimensi data, dan pembobotan tiap
subtes dapat dilakukan untuk menambah pengetahu~n te,ntanQ hal-hal yang
mempengaruhi hasH estimasi validitas kriteria suatu perangkat tes.

129
--'.. 1

DAFTAR PUSTAKA
Allen, M. J. & Yen, W. M. (1979). Introduction to measurement theory. Monterey,
CA: Brooks/Cole Publishing Company.
American Educational Research Association, American Psychological
Association, and National Council on Measurement in Education. (1999).
Standards for educational and psychological testing. Washington, DC:
American Psychological Association.
Cizek, G.J., Rosenberg, S.L. & Koons, H.H. (2008). Source of validity evidence
for educational and psychological test. Educational and Psychological
Measurement, Vol. 6'8', pp'. 39'74,12'.
Direktorat PSMA. 2007. Laporan Pengembangan Test of Englis Proficiency
2007'. Dit PSMA M·a·ndikd~fs·emen. Tidakdip·ubUka·si'kan-.
Direktorat PSMA. 2008. Laporan Pengembangan Test of Englis Proficiency
2008'~ Dit PSMA· Mandikdasemen. Tldak dipublikasikan.
Direktorat PSMA. 2009. Lapora',n Pengembangan Test 9f. Englis Proficiency
2009. Dit PSMA Mandikdasemen. Tidak dip'ublikasikan.
Fernandes, H. J. X. (1984). Evaluation of educational program. Jakarta: N·ational
Education Planning, Evaluating and Curriculum Development.

Hardoon, D.R., Szedmak, S. & Taylor, J.S. (2003). Canonical correlation
ana.lysis; An overview with application' to learning nlethods. Technical
report. Royal Holloway University of Lon.don.
Johnson, R.A. & Wicern, D.W. (2002). Applied Multivariate ,Statistical Analysis. '
New Jersey: Prentice-Hallintemationalinc.
Kerlinger,. F.N. (1986). Asas-asas penelitian ~ehavioral (T.erjemahan L.R.
Simatupang). Yogyakarta: Gajahmada University Press.
Kleinbau'm·; D.G dkk. (1998). Applied Regression Analysis and Other Multivariate
Methods. Pacific Groove: Duxbury Press.

Lawrence, 'M.R. (1994). Question to ask when evaluating test. Eric Digest.
Artike/~Diambiidari: http://www.ericfacilit.l.net!ericdigest/ed.385607.html
tanggal 6 Januari 2007.
Linn, R.L. & Gron,lu,nd, N.E. (1995). Measurement and assessment in teaching
(ih ed.). EngJewoodCliffs, NJ: Prentice-Hall.
.

Lissitz, W. & Samuelsen, K. (2007). Further ,clarificat,on~legarding-validity and
education. Educational Researcher, Vol. 36, No.8, pp. 482-484.

130

-,

.•

..

i..

Messick, S. (198.9). Va,Hdity. Dalam R. L. ·Linn (Ed.), 'Educational measurement
(3rd ed~, pp~ .13-1.03). New Yqrk: Macmillan,.
Nunally, J. (1978). Psychometric theory (~ ed.) .. New yc,::-k: McGraw Hill.

Pedhazur, E.J. (1973). Multiple Regression in Behavioral Research. New York:.
Holt, Rinehart and Winston.
Syaifudin Azwar. (2000). Reliabilitas dan validitas (Edisi 4). Yogyakarta:' Pustaka.
Pelajar.
Walpole, R.E. dkk. (2002). Probability and Statistics for Engineers and Scientists.
Upper Saddle River: Prentice-Hall.
Weenink, D. (2003)., Canonical correlation analysis. IFA Proceedings University
of Amstedam 25 (2003). 81-99.
..
Woolfolk, A. ·E. & McCune, L. N.(1984). Educationarpsychology for teachers. :
Englewood CUffs, NJ.: Prentice Hall, In·.~

....'

131
-. •• ...i...

