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KATA PENGANTAR

Kehidupan organisasi yang telah lama ada, seperti di
bidang
pemerintahan,
pendidikan,
ekonomi
dan
kemasyarakatan dibutuhkan satuan kerja yang secara khusus
akan mengelola sumber daya manusia. Organisasi memiliki
berbagai macam sumber daya sebagai ”input” untuk diubah
menjadi “output” berupa produk barang atau jasa. Sumber
daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi untuk
menunjang proses produksi, metode atau strategi yang
digunakan untuk beroperasi, manusia dan sebagainya.
Karya ini patut mendapatkan apresiasi yang tinggi,
buku yang berjudul KUALITAS SOAL BUATAN GURU:
Motivasi Berprestasi dan Pengetahuan Pembuatan Tes,
didasarkan pada prinsip-prinsip di dunia pendidikan yang
mempromosikan pada kesetaraan, keadilan dan transparansi.
Namun
demikian,
secercah
harapan
dari
kompleksitas permasalahan di atas terdapat di dalam buku
yang ada di hadapan para pembaca. Buku yang ditulis oleh
Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd. meskipun masih berupa konsep
awal bagi siapa pun yang hendak menjadikan referensi, buku
ini mengulas permasalahan berbagai empat sudut pandang:
filsafat, psikologi, sosiologi, dan institusi.
Penulis menyuguhkan gagasan-gagasan baru mulai
dari aspek paradigma ilmu pengetahuan hingga bagaimana
membenahi infrastruktur pendidikan terhadap kebutuhan
masyarakat.
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PRAKATA

Buku ini awalnya berupa hasil penelitian penulis
yang selanjutnya dikembangkan menjadi buku. Usaha
menjadikannya buku didorong oleh keinginan penulis untuk
mengisi kelangkaan buku yang membicarakan masalah
evaluasi apalagi evaluasi yang dilakukan oleh para pendidik
dan calon pendidik. Para pendidik khususnya para guru dan
calon guru perlu dibekali tata cara mendiskripsikan kualitas
soal buatan guru yang ditinjau dari motivasi berprestasi dan
pengetahuan pembuatan tes.
Kahadiran buku ini selain menambah buku-buku
penilaian sebelumnya juga sebagi pelengkap referensi
terhadap sistem penilaian yang akan diperlakukan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan
menggunakan pola kebijakan Ujian Nasional dan Asesmen
Nasional.
Terbitnya buku Kualitas Soal Buatan Guru, yang
ditijau dari sudut Motivasi Berprestasi dan Pengetahuan
Pembuatan Tes tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak
diantaranya Prof. Dr. H. Syofyan Saad, M.Pd., Dr.
Zirmansyah, M.Pd., Prof. Dr. Santoso Murwarni, Dr. H.
Zamroni, dan Dr. Ir. Hari Setiadi, MA. Selanjutnya, terima
kasih juga yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah
membantu dengan terbitnya buku ini. Semoga apa yang telah
dibantu kepada penulis menjadi amal jariah.
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Penulis menyadari bahwa buku yang ditulis ini masih jauh
dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala
kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang
membangun demi kesempurnaan buku ini.

Pangkalpinang,

Desember 2020
Penulis,
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Problematika Kualitas Soal Buatan Guru
Evaluasi pendidikan mempunyai peran besar dalam
proses pendidikan secara keseluruhan. Dikatakan demikian
sebab untuk menentukan tujuan pendidikan, diperlukan hasil
evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti halnya
dengan pengalaman pembelajaran. Pembelajaran yang
dilakukan guru pun perlu dievaluasi untuk mengetahui
seberapa tinggi pencapaian siswa akan pembelajaran
tersebut. Hal ini dilakukan karena hasil evaluasi juga
menentukan pembelajaran berikutnya. Karena pentingnya
makna evaluasi bagi proses pendidikan, maka sudah
selayaknya para guru untuk membuat soal-soal yang dapat
digunakan sebagai alat ukur. Alat ukur yang berupa soal-soal
dan diberikan kepada siswa tersebut hendaknya memenuhi
kualitas yang baik. Apalagi berdasarkan kurikulum yang
berlaku khusus untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra
Indonesia soal buatan guru tersebut harus mengarah kepada
evaluasi terpadu. Terpadu dalam hal ini adalah beberapa
komponen dievaluasi secara bersama dan cara
pengevaluasinya dilakukan secara padu.1 Dengan demikian
terdapat unsur menyeluruh dan ada pula unsur kepaduan.
Dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
1

Pujiati Suyoto dan Rahmina Iim. 1997. Materi Pokok Evaluasi
Pengajaran Bahasa Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka. h.1

1

keterpaduan itu meliputi keempat aspek keterampilan yaitu
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.
Menurut Halim soal buatan guru biasanya
dilaksanakan, diperiksa, dinilai, dan ditafsirkan hasilnya oleh
guru yang bersangkutan. 2 Hal ini mengakibatkan soal buatan
guru pada umumnya belum distandarisasikan. 3 Oleh sebab
itu, seharusnya soal buatan guru perlu dianalisis dan
diseleksi dari mulai proses pelaksanaan sampai dengan akhir
sesuai dengan prosedur. Standarisasi tersebut dilakukan agar
kualitas soal lebih memiliki validitas dan reliabilitas yang
tinggi.4 Hal ini dilakukan untuk mengatasi seperti
diungkapkan Masidjo bahwa, tes hasil belajar yang dipakai
guru biasanya belum diujicobakan lebih dahulu pada
kelompok besar siswa, sehingga pada umumnya taraf
reliabilitas, taraf kesukaran, taraf pembeda item-itemnya
belum meyakinkan.5 Serta pada umumnya soal buatan guru
tidak diujicobakan terlebih dahulu karena berbagai hal baik
yang menyangkut masalah waktu, kesempatan, tenaga,
biaya, dan juga kemampuan guru itu sendiri untuk
menganalisisnya. 6

2

Amran Halim, Jazir Burhan, Haroen Al Rasjid 1974. Ujian Bahasa.
Bandung: Ganaco NV.h.9.
3
Waluyo, et al. 1987. Materi Pokok Penilaian Pencapaian Hasil Belajar.
Jakarta: Universitas Terbuka. h. 4. 5.
4
MTJ. Siahaan dan Sunardja. 1984. Teknik Penilaian Pendidikan.
Bandung: Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. h.97.
5
Ign. Masidjo. 1995. Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di
Sekolah. Yogyakarta: Kanisius. h.40.
6
Burhan Nurgiyantoro. 1987. Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan
Sastra. Yogyakarta: BPFE. h. 58.
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Oleh sebab itu, banyak evaluasi dalam bidang
pendidikan, terutama yang dipersiapkan oleh guru dibuat
tanpa pemikiran yang mendalam dan perencanaan yang teliti.
Pada umumnya guru menyusun soal itu tanpa menghiraukan
keseimbangan soal-soal, masalah ketepatan isi, dan masalah
bentuk soal-soal kecuali secara kebetulan. Keseimbangan
soal yang dimaksud pada pernyataan di atas meliputi
komposisi materi pelajaran berdasarkan tingkatan kelas
SMA. Apabila hal itu terabaikan, maka evaluasi seperti itu
disangsikan ketepatannya serta rendah sekali taraf
keterpercayaannya.7
Selanjutnya, penyusunan soal-soal evaluasi biasaya
langsung dihubungkan guru dengan tujuan pembelajaran
yang tercantum dalam kurikulum yang berlaku bagi sekolah.
Evaluasi yang dimaksud biasanya untuk mengukur tingkat
keberhasilan siswa dan pada umumnya dilakukan oleh guru
mata pelajaran yang bersangkutan. Hal ini kiranya wajar
terjadi, sebab para guru itulah yang merumuskan tujuan yang
akan dicapai, memilih bahan, melaksanakan kegiatan belajar
mengajar, dan kemudian menilai keberhasilan siswa. Dalam
keadaan seperti itu, gurulah yang paling tahu apa yang
dipelajari siswa di kelasnya sehingga dimungkinkan untuk
membuat alat ukur tingkat keberhasilannya secara tepat.
Penyusunan butir-butir soal tes prestasi belajar harus
berlandaskan pada tujuan khusus dan deskripsi bahan yang
telah diajarkan. Dalam hal ini mungkin sekali terdapat
perbedaan antara guru yang satu dengan yang lain walau

7

Halim, Burhan, dam Al Rasjid. op cit. h. 133

3

mereka sebidang mata pelajaran. Seorang guru mungkin
mengajar dengan cukup mendetail dalam cangkupan yang
luas. Sedangkan guru yang lain mungkin sebaliknya. Oleh
karena itu, alat evaluasi yang disusun oleh seorang guru
hanya tepat diterapkan pada siswa yang diajarkan oleh guru
yang bersangkutan dan tidak pada siswa yang lain apalagi
sekolah yang berbeda. Maka untuk memperoleh soal yang
baik Arikunto menganjurkan soal bantuan guru hendaknya
disertai: kisi-kisi (blue print) untuk menyusun tes, bentuk
soal, cara memberikan skor, cara mengolah, dan apabila
sudah ada perlu juga diinformasikan mengenai tingkat
validitas dan reliabilitas.8 Sekiranya hal tersebut kurang
diperhatikan, maka soal buatan guru hanya mempunyai daya
jangkau pakai yang sangat terbatas. Hasil atau skor yang
dicapai siswa juga terbatas, dalam arti hanya
diperbandingkan dengan kawan-kawan sekelompoknya yang
satu sekolah. Perbandingan antara siswa dari satu sekolah
dengan sekolah yang lain kurang tepat karena mungkin
sekali alat ukur dan cara penafsiran yang dilakukan guru
yang mengetes tidak sama.
Jadi, apa yang disusun guru pada waktu itu kemudian
dievaluasikan bahkan mungkin untuk untuk dilaksanakan
evaluasinya berkali-kali. Kegiatan analisis dan revisi butirbutir soal jarang dilakukan. Itulah sebabnya materi,
konstruksi soal, bahasa, validitas, reliabilitas, dan analisis
butir soal yang terdiri dari tingkat kesukaran, daya beda dan
pengecohan soal buatan guru sering dikatakan rendah, atau
8

Suharsimi Arikunto. 1988. Penilaian Program Pendidikan. Jakarta: PT
Bina Aksara. h. 167.
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sebesarnya yang tepat adalah tidak diketahui secara pasti
karena memang jarang dilakukan. Pengujian terhadap alat
evaluasi seperti di atas dilakukan oleh guru atau sekelompok
guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP) yang bersangkutan.
Usaha untuk mengatasi kelemahan tersebut seperti
yang diutarakan di atas sebenarnya mudah jika guru mau
mempelajari dan menerapkan teknik penyusunan dan
pengolahan hasil penilaian yang tepat. Untuk soal buatan
guru, yang paling diutamakan adanya kesesuaian antara
tujuan, deskripsi bahan, dan alat penilaian.9
Selain daripada itu, adanya usaha pembuatan soalsoal yang disentralisasikan melalui Musyawarah Guru Mata
Pelajaran, khususnya mata pelajaran yang menjadi prioritas
untuk diujiannasionalkan. Sementara kisi-kisinya, khusus
untuk evaluasi sumatif biasanya sudah disiapkan oleh Dinas
Pendidikan atau lembaga pendidikan yang ditunjuk. Jadi,
guru hanya membuat soal-soal berdasarkan kisi-kisi tersebut
setidak-tidaknya hanya kriteria materi, konstruksi soal, dan
bahasa secara umum. Sedangkan untuk validitas, reliabilitas,
dan analisis butir soalnya tidak diketahui karena tidak pernah
diujicobakan. Tidak diujicobakan tersebut karena rendahnya
pengetahuan guru terhadap pembuatan tes prestasi belajar.
Selain itu, motivasi berprestasi guru terhadap mata
pelajaran yang menjadi binaannya pun harus tinggi agar
diperoleh soal yang berkualitas baik. Dengan demikian
sudah selayaknya guru memiliki motivasi berprestasi dalam

9

Nurgiyantoro. op.cit. h. 59.
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penulisan soal dan pengetahuan pembuatan tes. Sebab
hubungan di antara kedua permasalahan yang telah di
utarakan di atas sangat erat dan membuat soal yang
berkualitas. Selain itu, untuk mengurangi kesenjangan antara
harapan dan kenyataan yang terjadi di lingkungan dunia
pendidikan dalam hal pembuatan soal. Apalagi soal buatan
guru terutama dimaksudkan untuk mengetahui kadar
pencapaian tujuan, tingkat penguasaan bahan oleh siswa, dan
untuk memberikan nilai kepada siswa sebagai laporan hasil
belajar di sekolah tersebut.
Selain itu, masih ditemui beberapa kekurangan guru
dalam menyusun dan melaksanakan evaluasi belajar
diantaranya:
1. Adanya kecenderungan untuk bersifat subjektif terhadap
hasil penilaian yang dilakukan guru terhadap siswa.
2. Soal-soal yang dibuat kurang berorientasi pada evaluasi
terpadu khususnya untuk mata pelajaran Bahasa dan
Sastra Indonesia.
3. Guru lebih menggunakan soal-soal yang telah tersedia,
misalnya dari kumpulan soal yang dibuat oleh berbagai
penerbit.
4. Soal buatan guru jarang diujicobakan, sehingga validitas,
reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, serta pengecoh
untuk soal pilihan ganda tidak diketahui.
Beberapa kekurangan tersebut dapat diatasi apabila
guru memiliki motivasi berprestasi yang tinggi serta
memiliki pengetahuan pembuatan tes dengan baik
sehubungan dengan itu, permasalahan yang akan dikaji yaitu
untuk mengetahui kualitas soal buatan guru dalam mata
6

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk mencapai
kualitas soal buatan guru yang dimaksud maka perlu
diketahui motivasi berprestasi guru dan pengetahuan
pembuatan tes.
B. Ruang Lingkup
1. Motivasi berprestasi dengan kualitas soal buatan guru
SMA dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.
Motivasi dapat menimbulkan langsung dari dalam
diri guru karena adanya dorongan untuk melakukan suatu
tindakan yang disebabkan oleh 1) keinginan untuk
menambah pengetahuan, 2) harapan akan suatu keberhasilan,
3) serta usaha untuk menghindari dari kegagalan.
Sementara itu, dorongan yang dipengaruhi dari luar
pun dapat memacu guru untuk memotivasi diri berprestasi
dalam membuat soal yang baik. Motivasi yang dipengaruhi
dari luar tersebut dapat berupa: 1) Pengaruh lingkungan, baik
lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan pendukung
pendidikan. Contoh lingkungan tempat tinggal misalnya
guru berada di lingkungan kompleks sekolah. Sedangkan
lingkungan pendukung pendidikan seperti adanya
perpustakaan yang layak. 2) Selain itu, didasarkan pada
tujuan akan suatu kebutuhan, serta 3) Pengaruh
kepemimpinan kepala sekolah, sebab kepala sekolah yang
memiliki motivasi tinggi, jelas akan mempengaruhi guru
untuk selalu berbuat yang terbaik.
Motivasi guru yang datang dari dalam maupun
motivasi yang datangnya dari luar akan menimbulkan rasa

7

tanggung jawab secara profesional. Keprofesional tersebut
akan mempengaruhi dalam pembuatan soal yang berkualitas.
Akhirnya berdasarkan uraian di atas diduga ada
hubungan positif antara motivasi berprestasi dengan kualitas
soal buatan guru SMA dalam mata pelajaran Bahasa dan
Sastra Indonesia.
2. Pengetahuan pembuatan tes dengan kualitas soal buatan
guru SMA dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra
Indonesia.
Selain
motivasi
berprestasi
yang
dapat
mempengaruhi kualitas soal buatan guru, pengetahuan
pembuatan tes pun sangat menentukan kualitas soal. Soal
buatan guru dikatakan berkualitas apabila guru dapat
menguasai pengetahuan pembuatan tes. Pengetahuan
pembuatan tes yang harus dikuasai guru adalah pemahaman
kaidah penulisan soal dan alat ukur evaluasi pendidikan.
Pemahaman kaidah penulisan soal tersebut meliputi materi,
konstruksi, dan bahasa. Ketiga kriteria tersebut harus
dikuasai guru agar dapat diperoleh soal-soal yang
berkualitas.
Tidak itu saja, guru pun harus memahami dan
menguasai alat ukur evaluasi pendidikan yang terdiri dari
validitas, reliabilitas, dan analisis butir soal. Sementara itu,
analisis butir soal meliputi bagian-bagian yang harus
diketahui agar soal-soal buatan guru tersebut lebih baik
secara kuantitatif yaitu tingkat kesukaran butir soal, daya
beda butir soal, dan pengecoh atau penyebaran distribusi
jawaban.
8

Selanjutnya, proses pembuatan soal selalu diawali
dengan pembuatan kisi-kisi terlebih dahulu. Karena
penyusunan kisi-kisi merupakan langkah penting yang harus
dilakukan sebelum menulis soal. Kisi-kisi soal untuk
mengukur prestasi belajar berfungsi sebagai pedoman dalam
menulis soal. Dengan adanya kisi-kisi, guru diharapkan
dapat menyusun perangkat soal dengan mudah. Bahkan
dengan tersedianya kisi-kisi yang baik, walaupun guru yang
berbeda akan dapat menghasilkan perangkat soal yang relatif
sama, baik dari tingkat kedalaman maupun cakupan materi
yang ditanyakan.
Apabila dideskripsikan aktivitas guru dari pembuatan
kisi-kisi hingga menghasilkan soal yang baik dapat
digambarkan sebagai berikut:
Komponen Identitas

Kisi-kisi
Penulisan Soal
(Guru)

Komponen Matriks

Soal Pilihan Ganda
Motivasi Soal Secara Kualitatif Materi,
Konstruksi, dan Bahan

Uji Coba

Telaah Soal Secara Kuantitatif Uji Coba
Validasi, Reliabitas, dan Analisis Butir Soal
Seleksi Soal Pilihan Ganda Hasil Uji Coba yang
Baik (Kualitatif dan Kuantitatif)

Soal yang Baik
(Ujian , Evaluasi, Caturwulan, Sumatif)

Gambar 1.1
Aktivitas Guru dalam Pembuatan Soal Pilihan Ganda
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Pada gambar aktivitas guru dalam pembuatan soal,
dijelaskan sebelum membuat soal seorang guru harus
membuat kisi-kisi soal terlebih dahulu. Kisi-kisi tersebut
dapat dibuat oleh guru yang bersangkutan atau dapat juga
dibuat oleh sekelompok guru yang tergabung dalam
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
Kisi-kisi soal tersebut memiliki komponen.
Komponen yang biasanya digunakan dalam penyusunan kisikisi soal prestasi belajar terdiri dari dua komponen yaitu
komponen identitas dan komponen matriks. Komponen
identitas adalah komponen yang dicantumkan di atas
matriks, dan diantaranya meliputi:
a. Jenis sekolah/jenjang sekolah
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Program/jurusan
Bidang studi/mata pelajara Bahasa dan Sastra Indonesia.
Tahun pelajaran
Kurikulum yang berlaku saat itu
Alokasi waktu
Jumlah soal
Bentuk soal pilihan ganda
Sementara itu, komponen matriks dicantumkan pada
kolom-kolom yang sesuai di antaranya:
a. Tujuan pembelajaran
b.
c.
d.
e.

Tema/subtema untuk bidang bahasa
Materi
Bahan kelas
Jumlah soal untuk setiap tema/subtema

f. Indikator
g. Nomor untuk soal
10

Setelah kisi-kisi soal selesai dibuat, langkah
berikutnya mewujudkan kisi-kisi tersebut ke dalam soal
pilihan ganda yang dibuat oleh guru. Apabila soal tersebut
telah selesai dibuat berdasarkan kisi-kisi, langkah berikutnya
guru perlu merevisi soal-soal secara kualitatif meliputi
materi, konstruksi, dan bahasa. Kemudian soal-soal yang
telah direvisi tersebut diujicobakan untuk mengetahui
kriteria alat ukur yang meliputi validitas, reliabilitas, dan
analisis butir soal.
Uji coba dilakukan untuk mendapatkan data empirik
soal dan mengetahui kualitas kriteria alat ukur. Untuk
mengetahui kualitas tersebut, soal-soal yang telah direvisi
diujikan kepada siswa. Jawaban siswa itulah yang dianalisis
untuk menentukan kelayakan alat ukur tersebut. Menurut
Suyoto ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam ujicoba
alat ukur secara baik.10 Hal-hal tersebut antara lain:
a. Memilih siswa ujicoba yang relatif sama atau setaraf
kondisinya dengan siswa yang menjadi sasaran
pengukuran sesungguhnya.
b. Menciptakan situasi ujian yang optimal, maksudnya
suasana ujian seperti ujian yang sesungguhnya. Hal ini
dilakukan agar ujicoba benar-benar mencerminkan hasil
yang sesungguhnya.
Dalam pelaksanaan ujicoba, biasanya pengujicoba
akan:
a. Mencatat waktu yang pas untuk mengerjakan soal ujicoba

10

Suyoto dan Iim. op.cit. h. 8.13
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b. Mendeteksi perintah atau petunjuk soal mana yang kurang
jelas bagi siswa
c. Dari pertanyaan siswa, dapat pula diketahui kalimat atau
kosa kata dalam soal yang kurang jelas dipahami siswa.
Setelah dilakukan ujicoba ternyata masih ditemukan
soal-soal yang kurang baik maka guru harus
menyempurnakannya atau menghilangkan soal-soal yang
dianggap tidak memenuhi kriteria. Kegiatan tersebut terus
dilakukan sehingga diperoleh soal-soal yang benar-benar
baik. Pada akhirnya aktivitas guru tersebut melahirnya soalsoal yang berkualitas.
Oleh sebab itu, diduga ada hubungan positif antara
pengetahuan tes dengan kualitas soal buatan guru SMA
dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.
3. Motivasi berprestasi dan pengetahuan pembuatan tes
dengan kualitas soal buatan guru SMA dalam mata
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.
Motivasi berprestasi dan pengetahuan tes merupakan
variabel bebas yang saling mempengaruhi terhadap kualitas
soal buatan guru. Adanya keinginan berbuat yang terbaik
maka timbullah motivasi guru agar soal yang dibuat dapat
dipergunakan dan dimengerti oleh siswa. Tidak hanya itu
saja, guru pun selalu berusaha agar soal yang diujikan
kepada siswa memenuhi kriteria telaah butir soal, seperti
materi, konstruksi, dan pemakaian bahasa yang dapat
dimengerti. Selain itu, harus dipenuhi juga validitas soal
yang baik, reliabilitas yang tinggi, dan analisis butir yang
sesuai.
12

Soal buatan guru yang disusun berdasarkan prinsip
dan syarat tes yang baik akan memberikan informasi yang
akurat terhadap hasil belajar. Maksudnya tes tersebut benarbenar mengukur apa yang hendak diukur dan dapat
dipercaya. Kualitas tes tersebut dapat dipercaya apabila ada
keinginan motivasi berprestasi dari guru yang didasari pada
profesi keguruan serta pengetahuan pembuatan tes yang
baik. Sehingga semakin tinggi motivasi untuk berprestasi
dan pengetahuan pembuatan tes buatan guru pun semakin
berkualitas pula.

*****
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BAB II
KONSEP KONSEP DASAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN
A. Pengertian Pengukuran, Penilain, dan Tes
1. Pengukuran
Menurut Arifin, Zainal pengukuran dapat di artikan
sebagai suatu proses atau kegiatan untuk menentukan
kuantitas sesuatu.11 Kata “sesuatu” bisa berarti peserta didik,
guru, buku, dan sebagainya.
Dalam kegiatan belajar mengajar, istilah pengukuran
sering digunakan oleh guru untuk mengukur hasil belajar
peserta didik. Guru bisanya menggunakan tes berupa kuis
atau ulangan. Contohnya, untuk mengungkapkan
kemampuan belajar siswa tentang materi peluang, guru
menggunakan kuis yang terdiri dari 5 soal dimana setiap soal
yang dijawab dengan benar mendapat skor 2. Hasil yang
didapat oleh 20 siswa adalah enam siswa mendapat 4, empat
siswa mendapat 6, tiga orang mendapat 7, empat orang
mendapat 8, dua orang mendapat 9, satu orang mendapat 10.
Skor yang didapat oleh siswa tersebut merupakan hasil
pengukuran.
2. Penilaian
Penilaian merupakan salah satu subsistem yang
penting dalam setiap sistem pendidikan. Dalam sistem
11

Arifin, Zainal. 2013. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya. h.4
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pendidikan di Indonesia, penilaian merupakan subsistem yang
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab
XXI khususnya pasal 43 dan 44. Bab XXI tersebut
membicarakan tentang penilaian, yang selanjutnya
dikemukakan pada pasal 43. Pasal tersebut menyatakan,
terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik
dilakukan penilaian. Sementara itu, pada pasal 44 berbunyi
pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil suatu
jenis dan/atau jenjang pendidikan secara nasional.12
Pada pasal 43 tersebut dijelaskan bahwa penilaian
kegiatan belajar-mengajar dilakukan untuk membantu
perkembangan peserta didik dalam usaha mencapai tujuan
pendidikannya. Oleh karena itu, penilaian disertai dengan
bimbingan dan nasihat. Kemudian, tujuan penilaian yang
diatur pada pasal 44 adalah untuk mengetahui hasil belajar
peserta didik suatu jenis dan jenjang pendidikan tertentu
dengan menggunakan ukuran yang ditetapkan secara
nasional pada masa akhir pendidikannya. Penilaian harus
didasarkan atas kurikulum nasional. Hal ini juga
dimaksudkan untuk memperoleh keterangan tentang mutu
hasil pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan
secara nasional.
Berdasarkan penjelasan di atas, penilaian merupakan
komponen penting dalam sistem pendidikan karena
mencerminkan perkembangan atau kemajuan pendidikan
dari satu waktu ke waktu. Di samping itu, berdasarkan
12

Undang-Undang RI No.2 Tahun 1989. 1992. Sistem Pendidikan
Nasional dan Penjelasannya. Semarang: CV Aneka Ilmu. h 17.
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penilaian tingkat pencapaian prestasi pendidikan antara satu
sekolah atau wilayah lainnya dapat dibandingkan.
Penilaian adalah evaluasi secara umum. Sehingga
pengertian evaluasi sama dengan penilaian atau suatu proses
sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan
efisiensi suatu program.13 Dalam penelitian ini yang
dimaksud penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang
sistematis dalam menentukan penilaian terhadap perangkat
tes baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Menurut Badan Standarisasi Nasional Pendidikan,
penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk
memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang
proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara
sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi
informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
Keputusan yang dimaksud adalah keputusan tentang peserta
didik, seperti nilai yang akan diberikan atau juga keputusan
tentang kenaikan kelas dan kelulusan.
Penilaian tidak hanya ditunjukkan pada penguasaan
salah satu bidang tertentu saja, tetapi mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Contoh
penilaian pada aspek pengetahuan sekaligus keterampilan:
seorang siswa mendapat nilai 7 ketika kuis peluang. Nilai 7
tersebut merupakan gambaran baik-buruknya atau tinggi
rendahnya penguasaan siswa terhadap materi peluang.

13

Jahja Umar. et al. 1997. Bahan Pegantar Pengujian Pendidikan.
Jakarta: Balitbang. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. h.1
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3. Tes
Tes adalah alat ukur dalam penilaian yang berupa
seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah
pertayaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Tujuan tes
untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan
terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai
dengan tujuan pengajaran tersebut.
B. Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Prosedur Penilaian
1. Fungsi Penilaian
Fungsi dari penilaian menurut Nana Sudjana, adalah
sebagai berikut14:
a. Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan
intruksional.
Dengan demikian penilaian harus mengacu pada
rumusan-rumusan tujuan intruksional.
b. Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar.
Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan
intruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar
guru dan lain-lain.
c. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa
kepada para orang tua.
Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan
kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi
dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya.

14

Sudjana, Nana dan Ibrahim. 1989. Penelitian dan Penilaian
Pendidikan. Bandung: Sinar Baru. h.15
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2. Tujuan Penilaian
Menurut Chittenden dalam Zainal Arifin tujuan
penilaian adalah15:
a. Keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak
proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana
pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan.
b. Cheking-up, yaitu untuk mengecek ketercapaian
kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan
kekurangan-kekurang perserta didik selama mengikuti
proses pembelajaran
c. Finding out, yakni untuk mencari, menemukan, dan
mendeteksi kekurangan, kesalahan, dan kelemahan
peserta didik dalam proses pembelajaran.
d. Summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat
penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah
ditetapkan.
3. Prinsip Penilaian
Prinsip penilaian mengacu pada standar penilaian
pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berikut
ini beberapa prinsip penilaian yang dikembangkan oleh
BSNP (Depdiknas, 2013). 16
a. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak
dipengaruhi faktor subjektivitas penilaian.

15

Arifin, Zainal. 1997. Pegantar Pendidikan. Jakarta: CV. Rajawali. h.31
Departemen Pendidikan Nasional. 2013. Penilaian dalam Pendidikan.
Jakarta: Depdiknas. h.5
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b. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara
terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan
berkesinambungan.
c. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya.
d. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian,
dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh
semua pihak.
e. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal
untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya.
f. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik
dan guru.
4. Prosedur Penilaian
Berkaitan dengan prosedur penilaian, BSNP telah
mengeluarkan pedoman penilaian untuk kelompok mata
pelajaran iptek yang dapat digunakan oleh pendidik. Adapun
prosedur yang dimaksud meliputi:
a. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan,
pemerintah dan/atau lembaga mandiri
b. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian
otentik, penilaian diri, penilaian projek, ulangan harian,
ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian
tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian
sekolah, dan ujian nasional.
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c. Perencanaan ulangan harian dan pemberian projek oleh
pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
d. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan
langkah-langkah:
1) Menyusun kisi-kisi ujian;
2) Mengembangkan (menulis, menelaah, dan merevisi)
instrumen;
3) Melaksanakan ujian;
4) Mengolah (menyekor dan menilai) dan menentukan
kelulusan peserta didik; dan
5) Melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.
e. Ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang
diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS).
f. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik
sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta
didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti
pembelajaran remedial.
g. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan
dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian
kompetensi kepada orangtua dan pemerintah.
C. Jenis dan Sistem Penilaian
1. Jenis Penilaian
a. Penilaian formatif (formative assessment)
Merupakan penilaian untuk memantau kemajuan
belajar peserta didik selama proses belajar
berlangsung, untuk memberikan umpan balik bagi
penyempurnaan program pembelajaran.
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b. Penilaian sumatif (summative assessment)
Merupakan penilaian yang dilakukan jika satuan
pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran
dianggap telah selesai.
c. Penilaian penempatan (placement assessment)
Merupakan penilaian untuk mengetahui apakah peserta
didik telah memiliki keterampilan yang diperlukan
untuk mengikuti program pembelajaran dan sejauh
mana peserta didik menguasai kompetensi dasar,
sebagai mana yang tercantum dalam silabus dan RPP.
d. Penilaian diagnostik (diagnostic assessment)
Merupakan penilaian untuk mengetahui kesuliatan
belajar peserta didik berdasarkan hasil penilaian
formatif sebelumnya.
2. Sistem Penilaian
Sistem penilaian mencakup jenis ujian, bentuk soal,
pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan hasil ujian. Jenis
ujian adalah berbagai tagihan, seperti ulangan atau tugastugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik.
Berikut
ini
merupakan
sistem
penilaian
berkelanjutan, antara lain :
a. Menilai semua Kompetensi Dasar
b. Penilaian dapat dilakukan pada satu atau lebih
Kompetensi Dasar
c. Hasil penilaian dianalisis dan ditindaklanjuti melalui
program remedial atau program pengayaan.
d. Penilaian mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan
afektif.
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e. Aspek afektif
kuesioner

diukur

melalui

pengamatan

dan

D. Klasifikasi Jenis Tes dan Bentuk Soal Pilihan Ganda
1. Klasifikasi Jenis Tes
Tes dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis.
Pengklasifikasiannya beragam, bergantung pada sudut
pandang yang digunakan. Jika, dipandang dari segi jawaban
yang diharapkan muncul (jawaban yang diberikan oleh testi),
tes terbagi menjadi dua jenis, yaitu tes pebuatan dan tes
verbal.17
Dalam tes pebuatan, testi dituntut untuk memberikan
jawaban atau respon berupa tingkah laku yang melibatkan
gerakan otot, tes perbuatan ini cocok digunakan untuk
mengukur pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang
berkaitan dengan aspek psikomotorik. Sebaliknya, jawaban
yang diharapkan muncul (diberikan oleh testi) dalam tes
verbal adalah jawaban yang berupa tingkah laku verbal.
Dengan kata lain, jawaban yang di kehendaki dalam tes
verbal berupa ekspresi-ekspresi bahasa seperti kata, frase,
kalimat, atau wacana. Tes verbal biasanya digunakan untuk
mengukur kemampuan testi yang berkaitan dengan hasil
pembelajaran aspek kognitif. Karena hasil pembelajaran
yang berupa tingkah laku kognitif ini berkaitan dengan
kemmapuan berpikir dan bernalar, maka tes yang paling
tepat digunakan untuk mengungkapkan hal itu adalah tes

17

Suyoto dan Iim. op.cit. h 2.3.
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verbal. Tercapai tidaknya tujuan pembelajaran dapat
diketahui setelah diukur dengan tes verbal.
Tes verbal dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu tes
lisan dan tes tertulis pengklasifikasian kedua jenis tes ini
didasarkan pada cara menyajikan pernyataan. Dalam tes lisan
pertanyaan disajikan atau disampaikan secara lisan, sedangkan
jawaban dapar diberikan oleh testi secara lisan atau tertulis.
Jenis tes lisan memiliki keuntungan, yaitu dapat langsung
mengetahui kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh
testi dalam hal ini siswa. Akan tetapi tes macam ini
memerlukan kesiapan mental dan konsentrasi yang penuh.
Berbeda dengan tes lisan, dalam tes tertulis, baik pertanyaan
maupun jawaban disajikan secara tertulis. Pelaksanaan tes
tertulis memberikan keuntungan bagi testi karena dapat
mengerjakan tes dengan tenang. Di samping itu, siswa dapat
mendahulukan pertanyaan yang lebih mudah dijawab dan
menunda pertanyaan yang sulit dijawab. Akan tetapi, dengan
tes semacam ini guru tidak mengetahui secara langsung
penguasaan pengetahuan, kemampuan atau keterampilan
yang dimiliki siswa.
Tes lisan dan tes tertulis dapat disusun dalam
berbagai bentuk, baik yang bersifat objektif maupun yang
non objektif. Dalam tulisan ini, kajiannya membahas
masalah tes yang bersifat objektif. Jadi, tidak membahas tes
yang bersifat non objektif atau uraian.
Bentuk tes yang bersifat objektif antara lain
mencakup bentuk tes pilihan ganda, isian singkat atau
jawaban singkat, benar-salah atau menjodohkan. Tes objektif
hanya menuntut siswa untuk memilih kode-kode tertentu
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yang mewakili alternatif-alternatif jawaban yang disediakan.
Jawaban yang diberikan dalam tes objektif ini bersifat pasti
atau mutlak karena hanya ada satu kemampuan jawaban
yang benar.
Tes objektif memiliki kelebihan dan kelemahan,
adapun kelebihan dan kelemahan tersebut sebagai berikut:
1) Kelebihan bentuk tes objektif
a) Dapat menyusun butir-butir soal dalam jumlah relatif
banyak sehingga bahan yang akan diteskan dapat
diambil lebih menyeleruh.
b) Memudahkan pemeriksaan hasil tes karena hanya ada
satu pilihan jawaban yang benar.
c) Pemeriksaannya dapat dilakukan orang lain karena
sudah ada kunci jawaban
d) Bersifat objektif dalam memberikan skor
2) Kelemahan bentuk tes objektif
a) Penyusunaannya membutuhkan waktu yang relatif
lama.
b) Pertanyaan cenderung mengukapkan aspek kognitif
tingkat dasar, seperti ingatan, pemahaman atau sedikit
penerapan.
c) Memungkinkan testi untuk bersikap spekulatif dalam
memberikan jawaban, serta untuk berkerja sama
dengan testi lainnya lebih besar, terutama jika
pengawasannya tidak ketat.
d) Penyelenggaraannya membutuhkan data relatif besar.
Tetapi kelemahan-kelemahan tersebut di atas dapat
diatasi jika penyusunan tes tersebut objektif serta disusun
berdasarkan tabel spesifikasi atau kisi – kisi yang telah
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dipersiapkan sebelumnya. Kemudian dalam kajian ini,
peneliti hanya mengkaji tes objektif yang berbentuk pilihan
ganda. Karena tes berbentuk ini sering digunakan dalam tes
hasil belajar di SMA selain tes yang berbentuk uraian.
2. Bentuk Soal Pilihan Ganda
Soal pilihan ganda merupakan suatu bentuk soal yang
paling banyak dipergunakan dalam dunia pendidikan. Apabila
diartikan soal pilihan ganda adalah suatu soal yang jawabannya
harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah
disediakan.18 Sementara itu, Nurgiyanto menyatakan tes
pilihan ganda tak berbeda dengan soal benar-salah, tes
pilihan ganda juga memberikan pertanyaan benar dan salah
pada setiap alternatif jawaban, hanya yang salah lebih dari
sebuah.19 Nurkancana mengartikan soal pilihan ganda atau
multiple choice adalah suatu item yang terdiri dari suatu
statemen yang belum lengkap. Untuk melengkapi statemen
tersebut disediakan beberapa statemen sambungan. Satu di
antaranya adalah merupakan sambungan yang benar,
sedangkan yang lain adalah sambungan yang tidak benar.20
Jadi, secara umum setiap tes pilihan ganda terdiri dari pokok
soal dan pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri atas kunci
jawaban yang benar atau paling benar. Pengecoh merupakan
jawaban yang tidak benar, namun memungkinkan seorang

18

Umar. et al. op. cit. h. 22.
Burhan Nurgiyantoro. 1998. Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan
Sastra. Yogyakarta: BPFE. h. 78.
20
Nurkancana. op.cit. h. 32.
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siswa memilihnya apabila
menguasai materi pelajaran.

yang

bersangkutan

tidak

*****
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BAB III
PENGETAHUAN PEMBUATAN TES

Ada dua permasalahan yang akan dikemukakan pada
pengetahuan pembuatan tes yaitu pemahaman kaidah
penulisan soal pilihan ganda dan penguasaan alat ukur
evaluasi pendidikan.
A. Pemahaman Kaidah Penulisan Soal Pilihan Ganda
Kaidah penulisan soal merupakan petunjuk atau
pedoman yang perlu diikuti penulis agar soal yang dihasilkan
memiliki mutu yang baik.21 Kaidah dapat juga diartikan
sebagai ukuran yang dipakai sebagai standar penilaian
terhadap suatu objek. Selain berdasarkan kaidah, untuk
mendapatkan soal yang mutunya baik maka guru dituntut
untuk memahami kaidah tersebut serta harus didasarkan
pada spesifikasi soal yang terdapat dalam kisi-kisi tes.
Sebab, soal pilihan ganda dapat ditingkatkan mutunya
apabila penulisannya, disamping berlandaskan kisi- kisi, juga
mengikuti berbagai kaidah penulisan soal yang mampu
menjaring informasi yang diperlukan dan berfungsi secara
optimal. Sementara itu, menurut Suryabrata kaidah penulisan
soal merupakan penelaahan soal. Penelaah soal adalah

21

Umar. et al. loc.cit
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evaluasi terhadap soal-soal yang telah ditulis berdasarkan
pendapat profesional atau profesional judgment.22
Kriteria atau kaidah penulisan soal yang harus
dipahami oleh guru adalah:23
a. Materi
Ada tiga hal pedoman yang berhubungan dengan
materi yaitu:
1) Soal harus sesuai dengan indikator. Artinya soal harus
menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur
sesuai dengan tuntutan indikator.
2) Pengecoh berfungsi. Artinya, pengecoh merupakan
jawaban yang tidak benar, namun memungkinkan
peserta tes memilihnya apabila yang bersangkutan
tidak menguasai materi pelajaran.
3) Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar
atau yang paling benar. Artinya, satu soal hanya
mempunyai satu kunci jawaban. Jika terdapat beberapa
jawaban yang benar, maka kunci jawaban adalah yang
paling benar.
b. Konstruksi
Terdapat sebelas kriteria yang berhubungan dengan
konstruksi soal bentuk pilihan ganda yaitu:
1) Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas.
Artinya kemampuan atau materi yang hendak diukur
atau ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan
pengertian atau penafsiran yang berbeda dari yang
22

Sumadi Suryabrata. 1987. Pengembangan Tes Hasil Belajar. Jakarta:
CV Rajawali, h.79
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dilaksanakan penulis, dan hanya mengandung satu
persoalan untuk setiap nomor. Apabila tanpa harus
melihat dahulu pilihan jawaban, siswa sudah dapat
mengerti pertanyaan atau maksud pokok soal, maka
dapat disimpulkan bahwa pokok soal tersebut sudah
jelas.
2) Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus
merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Artinya,
apabila terdapat rumusan atau pernyataan yang
sebetulnya tidak diperlukan, maka rumusan atau
pernyataan tersebut dihilangkan saja.
3) Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban
yang benar. Artinya pada pokok soal jangan sampai
terdapat kata, frase, atau ungkapan yang dapat
memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar.
4) Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat
negatif ganda. Artinya, pada pokok soal jangan sampai
terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti
negatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan
penafsiran siswa terhadap arti pernyataan yang
dimaksud. Untuk keterampilan bahasa, penggunaan
negatif ganda diperbolehkan kalau yang ingin diukur
justru pengertian tentang negatif ganda itu sendiri.
5) Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari
segi materi. Artinya, semua pilihan jawaban harus
berasal dari materi yang sama. Seperti yang ditanyakan
oleh pokok soal, penulisannya harus setara, dan semua
pilihan jawaban harus berfungsi.
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6) Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama,
kaidah ini diperlukan karena adanya kecenderungan
siswa untuk memilih jawaban yang paling panjang,
dan seringkali jawaban yang lebih panjang merupakan
kunci jawaban.
7) Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan,
“Semua pilihan jawaban di atas salah” atau “Semua
pilihan di atas benar.” Artinya, dengan adanya pilihan
jawaban seperti ini, maka secara materi pilihan
jawaban kurang satu, karena pernyataan itu bukan
merupakan materi yang ditanyakan.
8) Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu
harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai
angka tersebut, atau kronologis waktunya. Artinya, pilihan
jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan
besar kecilnya nilai angka, dari nilai angka paling kecil
berurutan sampai nilai angka yang paling besar, dan
sebaliknya. Demikian juga pilihan jawaban yang
menunjukkan waktu harus disusun secara kronologis.
Penyusunan secara urut tersebut dimaksudkan untuk
memudahkan siswa melihat pilihan jawaban.
9) Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang
terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Artinya,
apa saja yang menyertai suatu soal yang ditanyakan
harus jelas, terbaca, dapat dimengerti oleh siswa.
Apabila soal tersebut tetap bisa dijawab tanpa melihat
gambar, grafik, tabel atau sejenisnya yang terdapat
pada soal, berarti gambar, grafik, atau tabel tersebut
tidak berfungsi.
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10) Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal
sebelumnya. ketergantungan pada soal sebelumnya
menyebabkan siswa yang tidak dapat menjawab benar
soal pertama tidak akan dapat menjawab benar soal
berikutnya.
11) Pokok soal mengarah kepada evaluasi terpadu.24
Artinya, beberapa komponen dievaluasi secara
bersama dan cara pengevaluasiannya dilakukan secara
padu. Keterpaduan itu maksimal meliputi keempat
aspek keterampilan yaitu menyimak, berbicara,
membaca, dan menulis. Evaluasi pembelajaran bahasa
secara terpadu dilaksanakan seiring dengan ditetapkan
sistem pembelajaran bahasa yang terpadu. Evaluasi
pembelajaran bahasa secara terpadu sering pula
dinamakan evaluasi global atau menyeluruh. Melalui
evaluasi ini, kita akan memperoleh data (informasi)
tentang kemampuan berbahasa siswa secara
menyeluruh, tidak parsial. Misalnya, dengan
melaksanakan evaluasi kemampuan menyimak, guru
akan memperoleh data tentang kemampuan siswa
dalam bidang fonologi, kosa kata, atau gramatika.
Dengan melaksanakan evaluasi kemampuan berbicara,
guru akan memperoleh data atau informasi tentang
kemampuan siswa dalam hal ketepatan informasi (isi
pembicaraan),
urutan
penyampaian
informasi,
ketepatan pemakaian gramatika (tata bahasa),
ketepatan pemilihan kosa kata, kelancaran berbicara,

24
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dan gaya bahasa. Melalui evalusi kemampuan
membaca, guru akan memperoleh data tentang
kemampuan siswa dalam memahami kosa kata,
menafsirkan pola kata dan kalimat, menafsirkan
lambang tulisan, dan memahami isi bacaan (termasuk
ke dalamnya memahami gagasan utama, gagasan
penunjang, simpulan bacaan, sikap atau gaya
pengarang). Melalui evaluasi kemampuan menulis,
guru akan memperoleh data tentang kemampuan siswa
dalam menggunakan kosa kata, gramatika, mekanika
(ejaan dan tanda baca), dan ketepatan isi. Aspek-aspek
kebahasaan, seperti kosa kata, gramatika, fonologi,
mekanika (ejaan dan tanda baca), dan aspek-aspek di
luar kebahasaan, seperti kelancaran berbicara, gaya
berbicara,
pengalaman
membaca,
kelogisan
mengemukakan isi tulisan atau isi pembicaraan,
merupakan objek evaluasi pembelajaran bahasa secara
terpadu.
c. Bahasa
Ada empat kriteria komponen bahasa yang perlu
ditelaah yaitu:
1) Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia.
2) Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat,
jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau
nasional.
3) Bahasa yang digunakan harus komunikatif, sehingga
mudah dimengerti siswa.
4) Pilihan jawaban jangan mengulang kata/frase yang
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bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan
kata frase tersebut pada pokok soal.
B. Penguasaan Alat Ukur Evaluasi Pendidikan
Penguasaan alat ukur evaluasi pendidikan yang
dimaksud pada kajian ini adalah penguasaan guru terhadap
tata cara untuk mengetahui validitas, reliabilitas, dan analisis
butir soal yang meliputi tingkat kesukaran, daya beda, dan
pengecoh serta pelaksanaan ujicoba perangkat tes. Untuk
mengetahui alat ukur evaluasi pendidikan tersebut sudah
selayaknya seorang guru menguasai matematika dasar atau
statistik deskriptif. Oleh sebab itu, suatu soal dikatakan baik
apabila memenuhi beberapa persyaratan di antaranya
validitas, reliabilitas, dan analisis butir soal yang terdiri dari
tingkat kesukaran, daya beda dan pengecoh.
Selengkapnya, kriteria alat ukur tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Validitas
Validitas adalah tingkat sesuatu tes mampu mengukur
apa yang hendak diukur.25 Sementara itu, Tuckman
mengatakan kesahihan atau validitas alat tes menunjuk pada
pengertian apakah tes itu dapat mengukur apa yang akan
diukur.26 Jadi, instrumen atau alat ukur dikatakan valid
apabila alat ukur tersebut mampu memenuhi fungsinya

25

Suharsimi Arikunto. 1993. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka
Cipta. h. 223.
26
Bruce W. Tuckman. 1975. Measuring Educational Outcomes.
Fundamentals of Testing. New York: Harcourt Brace Jovanovich. h. 229.
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sebagai alat ukur tertentu. Maksudnya, alat ukur tersebut
mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.
Menurut Suyoto, validitas suatu alat ukur ada tiga
macam yaitu: validitas isi, validitas kriteria terkait, dan
validitas konstruk.27 Selengkapnya komponen dan prinsip
ketiga jenis validitas tersebut adalah sebagai berikut:
a. Validitas Isi
Validitas isi menunjuk pada pengertian apakah alat
tes itu mempunyai kesejajaran atau sesuai dengan tujuan
dan deskripsi bahan pelajaran yang diajarkan. Jika butirbutir soal secara jelas dimaksudkan mengukur tujuantujuan tertentu dan bersifat mewakili bahan yang
diajarkan, maka butir-butir soal tersebut dikatakan
memiliki kesahihan isi.
Tes prestasi belajar pada dasarnya menghendaki
adanya validitas isi tersebut. Untuk memenuhi validitas
isi, perlu dirumuskan tujuan pembelajaran secara konkret
dan ruang lingkup yang akan dicapai. Dalam menyiapkan
kisi-kisi soal, guru sebagai penulis soal dapat mengacu
pada kurikulum yang berlaku saat ini.
Validitas alat ukur yang menggunakan validitas isi
dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang bahasa dan
orang yang ahli dalam bidang pengukuran. Untuk
memperoleh validitas isi, seorang validator akan
menyesuaikan soal yang divalidasi dengan kisi-kisi yang
diacu soal. Kegiatan ini biasanya disebut dengan
penelaahan soal. Dalam kegiatan penelaahan yang dilihat
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adalah materi, konstruksi, dan bahasa. Untuk soal buatan
guru penelaahan soal dapat dilakukan oleh guru lain yang
mengajar mata pelajaran yang sama.
Jadi, dengan demikian menyusun tes yang
memenuhi validitas isi tidaklah begitu sukar yang
terpenting dalam menjabarkan dan menulis butir-butir
soal haruslah didasarkan atas kisi-kisi soal yang
merupakan pedoman penulisan. Keserasian isi soal
dengan tujuan instruksional dalam suatu kurikulum, akan
menentukan taraf validitas isinya. Oleh karena itu,
validitas isi sering disebut validitas kurikuler.28
b. Validitas Kriteria Terkait
Validitas kriteria terkait adalah validitas alat ukur
yang ditinjau dari hubungan alat ukur yang sedang
disusun dengan alat ukur lain yang dianggap sebagai
kriteria.29 Kalau kriteriumnya tersedia pada waktu yang
bersamaan, maka validitasnya tersedia pada waktu yang
bersalaman, jadi validitasnya disebut validitas konkuren.
Sebagai contoh hubungan antara tes yang disusun guru
dengan tes standar. Dalam hal ini tes buatan guru adalah
teks yang dicari validitas kriterianya dan tes standar
adalah kriteriumnya.
Apabila kriteriumnya terdapat diwaktu yang akan
datang, maka validatasnya disebut validitas prediktif.
Sebagai contoh: Yang dicari validitasnya adalah soal tes
masuk SMA unggulan. Kriterianya adalah soal tes SMA
28

Ign. Masidjo. 1995. Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di
Sekolah. Yogyakarta: Kanisius. h. 244.
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unggulan pada semester II. Tes ujian masuk SMA
unggulan dikatakan mempunyai validitas prediktif tinggi
apabila korelasi antarskor masuk SMA unggulan dengan
skor tes semesteran II SMA tersebut positif dan tinggi.
Korelasi kedua jenis skor dapat dihitung dengan korelasi
product moment.
Penjelasan kedua jenis validitas kriteria di atas
menurut Fernandes dapat dibedakan dan digambarkan
sebagai berikut:30
Tes

Kriterium

Tes

Kriterium

Gambar 3.1
Perbandingan Validitas Prediktif dan Konkuren
Sedangkan, menurut Masidjo yang dimaksud
validitas kriteria adalah validitas yang memperhatikan
hubungan yang ada antara tes atau alat pengukur dengan
pengukur lain yang berfungsi sebagai kriteria atau bahan
pembanding31.
Selanjutnya, suatu kriteria yang baik harus
memenuhi syarat-syarat antara lain:
1) Relevan
Artinya bahwa suatu tes yang berfungsi sebagai
kriteria harus mengukur hal yang sama atau sesuai
dengan yang diukur oleh tes yang akan diperiksa
30
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38

validitasnya. Misalnya, tes Bahasa dan Sastra
Indonesia
yang akan diperiksa validitasnya
diperbandingkan dengan tes Bahasa dan Sastra
Indonesia yang telah standar sebagai kriteria.
2) Reliabel
Artinya bahwa suatu tes yang berfungsi sebagai
kriteria harus telah memiliki taraf reliabilitas yang
tinggi, andal, punya ketepatan serta ketepatan dalam
mengukur.
3) Bebas dari kesalahan-kesalahan pengukuran
Artinya, suatu tes yang berfungsi sebagai kriteria
benar-benar
bebas
dari
kesalahan-kesalahan
pengukuran seperti tes disajikan dalam tulisan yang
mudah dibaca. Isi item-item tidak membingungkan
siswa dan sebagainya.
4) Mudah diperoleh
Artinya, suatu tes yang berfungsi sebagai kriteria harus
mudah diperoleh oleh seorang guru.
c. Validitas konstruk
Validitas konstruk atau dapat juga disebut validitas
konsep adalah suatu validitas yang menunjukkan dengan
suatu konsep yang seharusnya menjadi isi tes atau alat
pengukur tersebut atau konstruksi teoritis yang mendasari
disusunnya tes atau alat pengukur tersebut32.
Validitas konstruksi ini pun akan mudah pada tes
hasil belajar yang sungguh-sungguh direncanakan dengan
baik oleh seorang guru, khususnya apabila ditaati langkah

32

Ibid.
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merumuskan tujuan instruksional dan visualisasi kisi-kisi
sebagai langkah-langkah perencanaan soal buatan guru.
Menurut Suyoto validitas konstruk adalah validitas yang
didasarkan pada konsep logika, atau konstruk suatu
teori.33 Sementara Nurgiyanto mendefinisikan validitas
konstruk merujuk pada pengertian apakah tes yang
disusun itu telah sesuai dengan konsep ilmu yang diteskan
itu.34 Jika menyusun teks kemampuan apresiasi sastra,
pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apa
pengertian apresiasi sastra itu?35
Apakah tes kemampuan apresiasi sastra yang
disusun itu telah mencerminkan pengertian apresiasi
sastra? Jika butir-butir tes telah menunjukkan kesesuaian
dengan pengertian apresiasi sastra, tes tersebut dipandang
mempunyai validitas konstruk. Jadi alat ukur dikatakan
mempunyai validitas konstruk yang tinggi apabila alat
tersebut secara logika mampu mengukur yang seharusnya
diukur. Alat ukur berisi butir-butir yang menurut teori
merupakan bagian dari kemampuan yang akan diukur.
Secara teori ketiga validitas tersebut dapat
dilaksanakan, tetapi ketiga jenis validitas yang telah
dijelaskan di atas, validitas yang harus dipenuhi untuk
mengukur kualitas soal buatan guru pada kajian ini adalah
validitas isi. Untuk mengetahui validitas isi butir soal
disesuaikan dengan kisi-kisi pembelajaran, buku sumber,
33
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dan buku tentang evalusi belajar yang diacu oleh soal
tersebut. Agar penyesuaian lebih objektif, kegiatan ini
sebaiknya tidak dilakukan oleh penulis soal melainkan
oleh orang lain.
Sedangkan validitas kriteria terkait dan konstrak,
karena keterbatasan kesempatan, kemampuan, dan sarana
yang ada maka tidak dapat dilakukan. Secara teori
validitas kriteria dapat dilakukan dengan jalan
mengkorelasi anatara hasil tes dengan alat satu dan lain
dilakukan dengan teknik product moment. Sementara itu,
untuk mengetahui baik buruknya alat ukur dari segi
validitas konstruksi dapat dilakukan dengan teknik
statistik analisis dan faktor.36
Untuk mengetahui validitas tes buatan guru, dapat
menggunakan korelasi point bisarial. Korelasi point
biserial adalah korelasi product moment yang diterapkan
pada data, variabel-variabel yang dikorelasikan sifatnya
masing-masing berada satu sama lain. variabel soal
bersifat dikotomi sedangkan variabel skor total atau
subskor total bersifat kontinum. Variabel soal dinamakan
dikotomi karena skor-skor yang terdapat pada soal hanya
ada satu dan nol. Hal ini seperti yang dilakukan pada
bentuk soal pilihan ganda, soal yang benar diberi angka
satu yang salah diberi angka nol. Sementara, variabel skor
total atau subskor total peserta tes bersifat kontinum atau
non dikotomi yang diperoleh dari jawaban yang benar.
Selain menggunakan poin biserial, validitas tes dapat juga

36
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diketahui melalui korelasi product moment Karl Pearson
untuk mengetahui validitas yang berskala interval.
2. Reliabilitas
Menurut Hayat suatu tes dapat dikatakan relabilitas
apabila kestabilan skor yang diperoleh orang yang sama
ketika diuji ulang pada tes yang sama pada situasi yang
berbeda atau dari suatu pengukuran ke pengukuran lainnya. 37
Selajutnya, reliabilitas memiliki dua konsistensi. Konsistensi
pertama adalah konsistensi internal yakni tingkat sejauh
mana soal itu homogen baik dari tingkat segi kesukaran
maupun bentuk soalnya. Konsistensi yang kedua yaitu
konsistensi eksternal yakni tingkat mana skor yang
dihasilkan tetap sama sepanjang kemampuan orang yang
diukur belum berubah. Apabila hasil skor tes pertama sama
atau hampir sama dengan hasil skor tes kedua, maka tes
dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi atau terdapat
korelasi yang tinggi antara hasil pertama dengan hasil kedua.
Kalau hasil pertama dan hasil kedua tidak terdapat hubungan
atau hubungan rendah maka tes itu dikatakan tidak reliabel.
Sementara itu, menurut Nazir reliabilitas suatu alat
ukur tes apabila mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat
dipercaya, jika alat ukur itu mantap maka dalam pengertian
bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan dan dapat
diramalkan.38 Secara sederhana Siahaan mengatakan suatu
tes dikatakan reliabel, kalau soal itu menghasilkan angka
37
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Moh. Nazir. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 161

42

yang sama atau mendekati, bila dilaksanakan terhadap anak
yang sama tetapi pada waktu yang berlainan.39
Jadi, suatu alat ukur dikatakan reliabel atau dapat
dipercaya apabila hasil pengukuran dengan alat itu pada
siswa yang sama dalam beberapa kali pengukuran hasilnya
sama atau hampir sama. Dalam kenyatannya, tidak pernah
dijumpai hasil pengukuran yang berbeda-beda mempunytai
hasil yang sama persis. Selama kesalahan kurang dari lima
persen kesalahan tersebut masih dapat diterima.40
Besarnya koefisien korelasi tingkat kepercayaan
berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1,0. Koefesien 0 (nol),
atau bahkan negatif menunjukkan bahwa tes yang
bersangkutan sangat rendah tingkat kepercayaannya.
Semakin besar koefesien yang diperoleh, menunjukkan
bahwa soal yang diuji semakin tinggi tingkat
kepercayaannya.
Koefesien 1,0 berarti bahwa tes itu benar-benar
sempurna.41 Sementara itu menurut Tuckman, tes buatan
guru dikatakan terpercaya jika paling tidak mempunyai
koefisien sebesar 0,60, sedangkan tes yang dipublikasikan
atau tes standar minimal 0,85.42
Banyaknya butir soal akan berpengaruh pada
reliabilitas. Reabilitas bertambah apabila butir soal
bertambah. Hal itu berarti, untuk menaikkan koefesien
39
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reabilitas suatu tes, jumlah butir soal perlu ditambah.
Semakin besar jumlah butir soal akan semakin besar pula
kadar reliabilitas tes. Akan tetapi, penambahan butir soal
sampai dengan jumlah tertentu tidak akan meningkatkan
kadar reliabilitas secara seimbang. Selanjutnya menurut Ebel
dalam Nurgiyanto hubungan jumlah butir soal dengan
reliabilitas akan tergambar seperti yang terugkap pada tabel
satu berikut ini.43
Tabel 3.1
Hubungan antara Jumlah Butir Soal dengan Reliabilitas Tes
Jumlah butir soal
Reliabilitas
5

0,20

10

0,33

20

0,50

40

0,67

80

0,80

160

0,89

320

0,94

640

0,97

-

1,00

Penambahan jumlah butir soal sampai dengan 80
butir masih menguntungkan karena peningkatan kadar
reliabilitas cukup tinggi, tetapi penambahan selanjutnya
tidak begitu menambah tingginya reliabilitas tes. Hal ini
tidak seimbang dengan banyaknya tenaga, waktu, dan dana
yang dibutuhkan untuk mengadakan jumlah butir tes yang
sebanyak itu.
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Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi koefesien
reliabilitas diantaranya homogenitas kelompok peserta tes,
batas waktu pelaksanaan tes, dan banyaknya butir soal.
Untuk meningkatkan reliabilitas dengan penambahan butir
soal dapat menggunakan rumus sebagai berikut:44
(

)

Keterangan:
k : kelipatan jumlah item
: koefesien reliabilitas suatu tes
Sebagai contoh perhitungan penambahan butir soal
reliabilitas sebagai berikut: Misalnya, taraf reliabilitas
evaluasi subsumatif Bahasa dan Sastra Indonesia bentuk
pilihan ganda dengan lima alternatif dan jumlah butir soal
(n) = 40 adalah 0,76. Sekiranya jumlah butir soal evaluasi
subsumatif Bahasa dan Sastra Indonesia tersebut
ditingkatkan menjadi 80 butir soal (dilipat dua kali), maka
taraf reliabilitasnya adalah:
(

)

(

)

Jadi, setelah jumlah butir soal dilipatkan taraf
reliablitasnya menjadi 0,86.
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3. Analisis Butir Soal
Analisis butir soal merupakan analisis hubungan
antara skor-skor soal dengan skor keseluruhan,
membandingkan jumlah siswa terhadap suatu butir soal
dengan jawaban terhadap keseluruhan tes. Menurut
Tuckman tujuan analisis butir soal adalah membuat tiap butir
soal itu konsisten dengan keseluruhan tes. 45 Sementara itu,
Nool menilai tes sebagai alat pengukur, karena suatu alat tes
jika tidak diuji, efektivitas pengukuran tidak dapat
ditentukan secara memuaskan.46 Jadi, analisis butir soal
merupakan salah satu langkah yang harus dilaksanakan oleh
para pengembang tes, dalam hal ini para guru. Tujuan utama
analisis butir soal adalah untuk menguji mutu soal, atau
untuk mengetahui karakteristik perangkat tes.
Ada tiga unsur yang terdapat pada analisis butir soal
yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan penyebaran
distribusi jawaban (pengecoh).
C. Tingkat Kesukaran Butir Soal
Oller menyatakan tingkat kesukaran adalah
pernyataan tentang seberapa mudah atau sulit butir soal bagi
siswa yang dikenai pengukuran.47 Tingkat kesukaran butir
soal dapat juga diartikan sebagai proporsi jumlah peserta tes
yang menjawab benar yaitu perbandingan jumlah peserta tes
yang menjawab benar dengan jumlah peserta tes seluruhnya.
45
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Kemudian tingkat kesukaran soal berada pada interval 0
(nol) sampai dengan 1. Apabila digambarkan sebagai
berikut.

Gambar 3.2
Interval Tingkat Kesukaran Butir Soal
Semakin tinggi tingkat kesukaran soal berarti
semakin mudah soal tersebut, dan semakin rendah tingkat
kesukaran berarti semakin sulit soal tersebut. Jika, tingkat
kesukaran sama dengan 0 (nol) berarti soal tersebut tidak
dapat dijawab oleh seluruh siswa dan jika tingkat kesukaran
sama dengan 1 (satu) berarti soal tersebut dapat dijawab oleh
seluruh siswa.
Maka dari itu butir soal yang baik adalah yang
tingkat kesukaran butir soalnya tidak terlalu mudah dan
terlalu sukar. Menurut Nool soal yang terlalu mudah dan
terlalu sulit sama saja karena keduanya tak dapat
membedakan antara siswa kelompok tinggi dan kelompok
rendah. Butir soal yang demikian tidak memberikan
informasi apa-apa tentang pembeda prestasi antara tiap
individu.48 Sehubungan dengan itu Oller menyatakan butir
soal dinyatakan baik jika tingkat kesukarannya berkisar
antara 0,15 sampai 0,85.49 Indeks yang di luar itu berarti

48
49

Nool Scannell, and Craig. op. cit. h. 212
Oller. op. cit. h. 247

47

butir soal terlalu mudah atau terlalu sulit, maka butir soal
tersebut perlu direvisi atau diganti.
Selanjutnya, tingkat kesukaran soal diperoleh
sesudah soal tersebut dikerjakan oleh siswa dan hasilnya
belum berarti apa-apa tanpa adanya interpretasi. Dari analisis
itu belum dapat diketahui apakah indeks kesukaran sebesar
yang diperoleh dari perhitungan baik atau jelek. Biasanya
koefisien korelasi tingkat kesukaran butir soal berupa
kategori soal mudah, sedang, dan sukar.
D. Daya Beda Butir Soal
Daya pembeda butir soal maksudnya adalah seberapa
besar suatu butir soal dapat membedakan antara siswa
kelompok tinggi dan kelompok rendah.50 Butir soal yang
baik adalah yang dapat membedakan antara kedua kelompok
tersebut secara layak. Hal ini berdasarkan logika bahwa
siswa dari kelompok tinggi seharusnya dapat menjawab
dengan betul yang lebih banyak daripada kelompok rendah.
Naga menyatakan daya pembeda butir soal adalah
kemampuan butir yang dengan skornya dapat membedakan
peserta dari kelompok tinggi dan peserta dari kelompok
rendah.51 Makin tinggi daya beda butir, maka makin besar
perbedaan skor yang dihasilkan oleh kelompok tinggi dan
kelompok rendah. Dengan kata lain, maka tinggi daya beda
butir, maka banyak peserta dari kelompok tinggi yang
menjawab betul itu dengan benar serta makin sedikit peserta
50
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dari kelompok rendah yang dapat menjawabnya dengan
benar. Karena itu, daya beda butir melibatkan pembagian
peserta kelompok tinggi dan kelompom rendah.
Sementara itu, Umar mendefinisikan daya beda soal
adalah “kemampuan” suatu soal yang membedakan antara
siswa yang mampu dan siswa yang kurang mampu. 52 Jadi,
berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa,
daya beda suatu soal kemampuan soal untuk membedakan
siswa yang telah menguasai dan yang tidak atau belum
menguasai materi pelajaran yang ditanya dalam suatu soal
yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Tujuan dari
pengujian daya beda adalah untuk melihat kemampuan butir
soal dalam membedakan antara siswa yang berkemampuan
tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah.
Menurut Oller butir soal yang baik indeks daya beda
paling tidak harus mencapai 0,25 atau bahkan 0,35. 53 Daya
pembeda soal berada pada interval -1 sampai dengan 1.
Tanda negatif dalam indeks daya beda digunakan jika sebuah
butir soal „terbalik‟ dalam menunjukkan kualitas siswa.
Siswa pandai disebut bodoh, siswa bodoh disebut pandai.
Dengan demikian, ada tiga titik dalam indeks daya beda
seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.3
Interval Indek Daya Beda
52
53
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Semakin tinggi daya beda soal maka semakin kuat
soal itu membedakan kelompok tinggi dan rendah, dengan
demikian soal tersebut semakin baik mutunya. Sementara
itu, semakin rendah daya beda soal berarti semakin lemah
soal itu membedakan kelompok tinggi dan rendah. Jadi, jika
daya beda negatif (<0), berarti lebih banyak kelompok
rendah yang menjawab benar soal itu dibandingkan
kelompok tinggi. Dengan demikian soal tersebut dianggap
jelek. Menurut Umar biasanya soal yang dianggap baik
adalah soal yang memiliki daya beda > 0,25. 54
E. Penyebaran Distribusi Jawaban (Pengecoh)
Diperbaiki tidaknya suatu butir soal tidak hanya
ditentukan hasil analisis tingkat kesukaran dan daya beda
tetapi juga ditentukan berdasarkan sebaran distribusi
frekuensi jawaban pada alternatif yang disediakan untuk
mengetahui bagaimana distribusi frekuensi jawaban tersebut
harus dilakukan analisis butir-butir pengecoh untuk setiap
butir soal. Pengecoh dapat dikatakan berfungsi baik jika
memiliki daya tarik yang besar bagi siswa yang kurang
memahami konsep atau tidak menguasai bahan. Pengecoh
yang tidak dipilih oleh siswa adalah pengecoh yang tidak
baik karena terlalu mencolok.
Penyebaran jawaban terhadap alternatif jawaban
merupakan pencerminan atas ketepatan atau kejituan butir
tersebut dalam membedakan kemampuan belajar siswa
peserta tes. Jadi, butir soal tersebut dapat menunjukkan
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kejituan dalam mengukur tingkat kemampuan belajar yang
sebenarnya, atau butir soal tersebut dapat menunjukkan
tentang jumlah subjek yang menjawab betul adalah siswa
yang benar-benar memahami pertanyaan yang terkandung
pada butir soal tersebut.
Selain itu juga mengacu pada kemungkinan adanya
siswa yang kurang paham atau kurang menguasai materi
belajar akan memilih yang bukan kunci jawaban. Dengan
mengetahui sebaran atau subjek dalam memilih alternatif
jawaban, maka dapat diketahui bahwa suatu butir soal benarbenar merupakan butir soal yang baik. Dengan demikian,
penyebaran distribusi jawaban adalah alternatif jawaban
yang salah.55 Penyebaran distribusi jawaban sebagai
pengecoh untuk menguji apakah siswa benar-benar
mengetahui jawaban yang benar.
Dari hasil analisis tersebut butir-butir pengecoh, dapat
ditentukan apakah butir pengecoh itu diterima sudah baik,
ditolak karena tidak baik, atau ditulis kembali karena kurang
baik. Kekurangan butir pengecoh mungkin terletak pada
rumusan kalimatnya sehingga hanya perlu ditulis kembali
dengan perubahan seperlunya. Menurut Arikunto, suatu
pengecoh dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih
oleh lima persen pengikut tes.56

*****
55

Suyoto dan Iim. op. cit. h. 8.11
Suharsimi Arikunto. 1987. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan.
Yogyakarta: Bina Aksara. h. 224
56

51

52

BAB IV
BELAJAR DAN PEMBELAJARAN

A. Pengertian Belajar
Dalam kegiatan belajar mengajar, apabila tidak
ditunjang dengan model pembelajaran yang tepat hasilnya
tidak akan memuaskan. Maka dari itu model pembelajaran
merupakan hal yang sangat penting. Seorang guru harus
pandai dalam menentukan model pembelajaran serta
setrategi yang tepat sesuai dengan materi pembelajarannya.
Semua mata pelajaran apabila dalam proses
pembelajarannya menggunakan strategi dan model
pembelajaran yang tepat akan mendapatkan hasil yang
memuaskan. Juga dapat merangsang pikiran, perasaan,
perhatian, dan motivasi, sehingga dapat mendorong
terjadinya proses pembelajaran pada siswa.
Dalam banyak karya para ahli menjelaskan tentang
arti belajar sebagai berikut belajar adalah kegiatan yang
berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental
dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang
pendidikan.57 Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya
pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada
proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di
sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya
sendiri. Sedangkan menurut Slameto menyatakan bahwa
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belajar dalam suatu proses usaha yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru
secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri
dengan lingkungannya.58
Sedangkan pembelajaran adalah proses komunikasi
fungsional antara siswa dengan guru dan siswa dengan
siswa, dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang
akan menjadi kebiasaan bagi siswa yang bersangkutan.
Pembelajaran atau metode mengajar adalah cara yang berisi
prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan pendidikan,
khususnya kegiatan penyajian materi pelajaran kepada
siswa.59
Guru harus menyadari apa yang sebaiknya dilakukan
untuk mencipatakan suatu kondisi belajar yang dapat
mengantarkan siswa ke tujuan pembelajaran. Selain itu, guru
harus menciptakan suasana yang menyenangkan bagi semua
siswa. Suasana yang tidak menyenangkan biasanya
mendatangkan kegiatan belajar mengajar yang kurang
harmonis. Siswa merasa gelisah, tidak nyaman, dan tidak
memperhatikan pelajaran. Kondisi ini tentu menjadi kendala
yang serius bagi tercapainya tujuan pembelajaran.
Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan
untuk mengisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan
intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik.
Pembelajaran dalam konteks pendidikan formal, yakni
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pendidikan di sekolah, sebagian besar terjadi di kelas dan
lingkungan sekolah. Sedangkan pembelajaran dalam konteks
pembelajaran non formal proses pembelajaran sebagian
besar terjadi dalam lingkungan masyarakat, termasuk dunia
kerja, media masa dan jaringan internet.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran
adalah bagaimana pembelajaran tersebut dapat membekali
anak untuk memecahkan persoalan dalam kehidupan nyata
sehingga belajar akan menjadi bermakna. Belajar akan lebih
bermakna jika anak memahami apa yang dipelajarinya bukan
mengetahuinya.
Pembelajaran juga merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk menganalisasi, memfasilitasi, dan
meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri
peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran merupakan
upaya sistematis dan sistemik untuk menginisiasi,
memfasilitasi dan meningkatkan proses belajar maka
kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan jenis hakikat
dan jenis belajar serta hasil belajar tersebut. Pembelajaran
harus menghasilkan belajar, tapi tidak semua proses belajar
terjadi karena pembelajaran. Proses belajar terjadi juga
dalam konteks interaksi sosial-kultural dalam lingkungan
masyarakat.
Dari pengertian tersebut tampak bahwa antara belajar
dan pembelajaran satu sama lain memiliki keterkaitan
substantif dan fungsional. Keterkaitan substantif belajar dan
pembelajaran terletak pada simpul terjadinya perubahan
prilaku dalam diri individu. Keterkaitan fungsional
pembelajaran dengan belajar adalah bahwa pembelajaran
55

sengaja dilakukan untuk menghasilkan belajar atau dengan
kata lain belajar merupakan parameter pembelajaran.
Walaupun demikian perlu diingat bahwa tidak setiap proses
belajar merupakan konsekuensi dari pembelajaran.
Dalam perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip
belajar dapat mengungkap batas-batas kemungkinan dalam
pembelajaran.
Dalam
melaksanakan
pembelajaran,
pengetahuan tentang teori dan prinsip-prinsip belajar dapat
membantu guru dalam memilih tindakan yang tepat.
Prinsip-prinsip yang sering dipakai sebagai dasar
dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa yang perlu upaya
belajarnya maupun untuk guru dalam upaya meningkatkan
mengajarnya, yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan,
keterlibatan
langsung/berpengalaman,
pengulangan,
tantangan, balikan dan penguatan, dan perbedaan individual.
a. Perhatian dan motivasi
Perhatian merupakan hal terpenting dalam kegiatan
belajar, sedangkan motivasi adalah tenaga yang
menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang.
Jadi, motivasi merupakan tujuan dan alat dalam proses
pembelajaran.
b. Keaktifan
Menurut teori kognitif, belajar menunjukan adanya jiwa
yang sangat aktif, jiwa mengolah informasi yang kita
terima, tidak sekedar menyimpannya saja tanpa
mengadakan transformasi.
c. Keterlibatan langsung/berpengalaman
Keterlibatan siswa di dalam belajar jangan diartikan
keterlibatan fisik semata, namun lebih dari itu terutama
56

adalah keterlibatan mental emosional, keterlibatan
dengan kegiatan kognitif dalam pencapaian dari
perolehan pengetahuan, dalam penghayatan dan
internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap dan
nilai, dan juga pada saat mengadakan latihan-latihan
dalam pembentukan keterampilan.
d. Pengulangan
Pentingnya prinsip pengulangan dalam belajar walaupun
dengan tujuan yang berbeda. Pengulangan lebih melatih
daya-daya jiwa dan membentuk respons yang benar dan
membentuk kebiasaan-kebiasaan.
e. Tantangan
Sistem dalam situasi belajar berada dalam suatu medan
atau lapangan psikologis. Tantangan bagi siswa untuk
belajar secara lebih giat dan sungguh-sungguh.
Penguatan positif maupun negatif juga akan menantang
siswa dan menimbulkan motif untuk memperoleh
ganjaran atau terhindar dari hukum yang tidak
menyenangkan.
f. Balikan dan penguatan
Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui
dan mendapatkan hasil yang baik. Namun, dorongan
belajar itu tidak saja oleh penguat yang menyenangkan
tetapi juga yang tidak menyenangkan. Dengan kata lain
pengauatan positif dan negatif dapat memperkuat belajar.
g. Perbedaan individual
Siswa merupakan individual yang unik artinya tidak ada
dua orang siswa yang sama persis, tiap siswa memiliki
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perbedaan satu dengan orang lain. Perbedaan itu dapat
pada karakteristik psikis, kepribadian dan sifat-sifatnya.60
Setiap satuan pendidikan baik yang diselenggarakan
oleh pemerintah maupun masyarakat setidaknya harus
menyediakan sumber belajar sebagai salah satu komponen
utama dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar.
Pendidikan tidak mungkin terselenggara dengan baik
bilamana para tenaga kependidikan maupun para peserta
didik tidak didukung oleh sumber belajar yang diperlukan
untuk penyelenggaraan kegiatan belajar yang bersangkutan.
Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang
dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun
dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar
dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi tujuan
pembelajaran.
Belajar senantiasa harus bertujuan yang terarah dan
jelas bagi orang yang belajar. Proses belajar mengajar dapat
terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran, oleh karena itu
salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah
menentukan cara mengajar bahan pelajaran kepada siswa
dengan memperhatikan tingkat kelas, umur, dan
lingkungannya tanpa mengabaikan faktor-faktor lain. Banyak
metode yang digunakan dalam mengajar, menurut R. Ibrahim
Nana Syaodih S mengatakan bahwa metode yang sering
gunakan dalam pembelajaran antara lain metode ceramah,
tanya jawab, diskusi, demontrasi, percobaan/eksperimen,
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latihan/simulasi, kerja kelompok, karyawisata, dan
sosiodrama atau bermain peran (role-playing).61
Para siswa sejak mengikuti program pengajaran pasti
ada dan harus mempunyai tujuan, karena sasaran dari
perbuatan belajar itu adalah untuk mencapai tujuan. Tanpa
adanya tujuan, maka dapat mengakibatkan seseorang yang
belajar itu menjadi tidak tahu bagaimana cara mengontrol
kegiatannya untuk meningkatkan prestasinya, karena tujuan
yang samar-samar menjadi penghalang atas kemajuan
studinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Dimyati dan
Mudjiono dalam bukunya, bahwa “Tujuan belajar adalah
suatu proses tujuan pembelajaran, proses belajar dan ikhwal
yang terjadi pada siswa dalam rangka kemandirian.”62
Dengan demikian, untuk pelaksanaan kegiatan
pengajaran berjalan dengan efektif dan efisien maka
diperlukan perencanaan yang tersusun secara sistematis.
Proses belajar mengajar yang lebih bermakna dan
mengaktifkan siswa serta dirancang dalam suatu skenario
yang jelas, maka oleh karena itu hubungan guru dengan
proses belajar mengajar sangat menunjang dalam
peningkatan mutu serta kemampuan profesional tenaga
kependidikan. Guru adalah pendidik profesional, karenanya
secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan
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memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul
di pundak para orang tua.63
B. Ciri-ciri Pembelajaran
Metode pembelajaran merupakan alat yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan, maka diperlukan
pengetahuan tentang tujuan itu sendiri. Perumusan tujuan
yang sejelas-jelasnya merupakan persyaratan terpenting
sebelum seorang guru menentukan dan memilih metode
mengajar yang tepat. Untuk mencapai hasil yang diharapkan,
hendaknya guru dalam menerapkan metode terlebih dahulu
melihat situasi dan kondisi yang paling tepat untuk dapat
diterapkannya suatu metode tertentu, agar dalam situasi dan
kondisi tersebut dapat tercapai hasil proses pembelajaran dan
membawa peserta didik ke arah yang sesuai dengan tujuan
pendidikan. metode pembelajaran merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk memfasilitasi dan meningkatkan intensitas
dan kualitas belajar pada diri peserta didik serta untuk
meningkatkan proses belajar, maka kegiatan belajar berkaitan
erat dengan jenis hakikat, jenis belajar dan hasil belajar.
Proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik
dan mencapai sasaran, oleh karena itu salah satu faktor
penting yang harus diperhatikan adalah menentukan cara
mengajar bahan pelajaran kepada siswa dengan
memperhatikan tingkat kelas, umur, dan lingkungannya tanpa
mengabaikan faktor-faktor lain.
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Banyak metode yang digunakan dalam mengajar.
Untuk memilih metode-metode mana yang tepat digunakan
dalam menyampaikan materi pelajaran, terlebih dahulu
penulis akan menyebutkan macam-macam metode
pengajaran.
Menurut Muhibbinsyah, ”metode-metode yang
digunakan dalam pengajaran terdapat 4 macam yaitu: Metode
ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode
ceramah plus.”64
Sedangkan menurut R. Ibrahim Nana Syaodih S
mengatakan bahwa: metode yang sering gunakan dalam
pembelajaran antara lain: metode ceramah, tanya jawab,
diskusi, demontrasi, percobaan/eksperimen, latihan/simulasi,
kerja kelompok, karyawisata, dan sosiodrama atau bermain
peran (role-playing).65
Pada hakikatnya, semua metode itu baik. Tidak ada
yang paling baik dan paling efektif karena hal itu tergantung
kepada penempatan dan penggunaan metode terhadap materi
yang sedang dibahas. Yang paling penting, guru mengetahui
kelebihan dan kekurangan metode-metode tersebut.

*****
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BAB V
PRESTASI BELAJAR

A. Pengertian Prestasi Belajar
Kata prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yakni
prestasi dan belajar. Di dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil yang
telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya).66
Adapun belajar menurut istilah psikologis adalah merupakan
suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai
hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan
nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Menurut Slameto
pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut: belajar
adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam
interaksi dengan lingkungannya.67 Prestasi belajar dapat
bersifat tetap dalam sejarah kehidupan manusia karena
sepanjang kehidupannya selalu mengejar prestasi menurut
bidang dan kemampuan masing-masing. Prestasi belajar
dapat memberikan kepuasan kepada orang yang
bersangkutan, khususnya yang sedang menuntut ilmu di
sekolah. Prestasi belajar meliputi segenap ranah kejiwaan
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yang berubah sebagai akibat dari pengalaman dan proses
belajar siswa yang bersangkutan.
Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai
dari suatu proses belajar yang telah dilakukan, sehingga
untuk mengetahui sesuatu pekerjaan berhasil atau tidak
diperlukan suatu pengukuran. Dalam kegiatan pengukuran
hasil belajar, siswa dihadapkan pada tugas, pertanyaan atau
persoalan yang harus dipecahkan/dijawab. Hasil pengukuran
tersebut masih berupa skor mentah yang belum dapat
memberikan informasi kemampuan siswa. Agar dapat
memberikan informasi yang diharapkan tentang kemampuan
siswa maka diadakan penilaian terhadap keseluruhan proses
belajar mengajar sehingga akan memperlihatkan banyak hal
yang dicapai selama proses belajar mengajar. Misalnya
pencapaian aspek kognitif, aspek afektif dan aspek
psikomotorik.
Dari pengertian di atas dapat dicermati adanya makna
yang sama, dan intinya adalah hasil yang telah dicapai dari
suatu kegiatan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa
prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dilakukan,
diciptakan, dan menyenangkan hati yang diperoleh dengan
jalan kerja secara individu maupun kelompok dalam suatu
bidang tertentu. Jadi, keberhasilan pendidikan itu pada
dasarnya adalah hasil yang didapat dari pelaksanaan
pendidikan tentunya melalui proses pengajaran yaitu proses
belajar mengajar yang serius.
Untuk mengetahui prestasi yang diperoleh siswa
dalam satu semester misalnya, maka perlu dilakukan
semacam penilaian baik dalam bentuk tes atau non tes. Dari
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hasil penilaian itulah akan nampak suatu tingkat prestasi yang
diperoleh siswa tersebut dalam bobot nilai tertentu. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah
suatu ukuran kemampuan atau keberhasilan seseorang siswa
dalam melakukan kegiatan belajarnya.
B. Fenomena Prestasi Belajar
Pada umumnya, istilah prestasi bersifat esensial
dalam sejarah peradaban, karena sepanjang rentangan
kehidupan manusia selalu mengajar prestasi menurut bidang
kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, kata prestasi
banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan,
misalnya dalam bidang kesenian, olahraga, dan sebagainya.
Demikian pula dalam dunia pendidikan kata prestasi dirujuk
dan lebih dikenal dengan prestasi belajar. Kegagalan meraih
prestasi belajar yang minimal bagi peserta didik, khusus
dalam penyelenggaraan pendidikan formal membawa
beberapa
dampak
negatif
dalam
perkembangan
keperibadiannya.
Jika disimak lebih jauh tentang pengertian belajar
tersebut di atas, maka ada beberapa aspek yang tersurat
dalam kegiatan belajar, yakni belajar sebagai proses,
perubahan tingkah laku, adanya interaksi, bersifat individual
dan tersedianya lingkungan. Proses belajar berarti urutan
kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan,
bertahap, bergilir, berkesinambungan dan terpadu secara
menyeluruh dan mewarnai serta memberikan karakteristik
tertentu terhadap kegiatan belajar. Sebagai suatu proses,
maka tersirat pula makna bahwa belajar itu berlangsung terus
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menerus tidak pernah berhenti pada satu titik akhir kendati
tujuan terminal atau tujuan akhir disebut telah berhasil.
Ungkapan ini telah menjadi jelas bahwa hidup dan
kehidupan yang berhasil adalah yang dibarengi dengan
belajar dalam upaya merelevansikan tingkah laku dengan
tuntutan lingkungan yang ada sehingga terdapat/dicapai daya
guna dan hasil guna yang optimal. Oleh sebab itu, ciri khas
perubahan dari kegiatan belajar tercermin sebagai mana yang
dinyatakan bahwa perubahan tingkah laku yang disebabkan
belajar itu bercirikan:
1. Perubahan itu intensional artinya disengaja dan disadari
2. Perubahan itu positif dan aktif artinya bermanfaat serta
merupakan hasil sendiri
3. Perubahan itu efektif dan fungsional, artinya berpengaruh
mendorong timbulnya perubahan baru.68
Demikian beberapa hal dari tingkah laku yang dapat
didevenisikan sebagai perbuatan hasil belajar yang dilakukan
oleh individu dalam konteks belajar dari kehidupannya.
Dengan demikian, maka perbuatan-perbuatan yang tidak
berkesesuaian dengan indikasi-indikasi tersebut, tidak dapat
dinyatakan sebagai tingkah laku dari hasil belajar, misalnya
perbuatan yang tidak sesuai dengan kondisi nilai yang
terdapat dalam suatu lingkungan masyarakat, atau dengan
kata lain bahwa perbuatan (tingkah laku) yang ditunjukkan
itu harus fositif bagi kehidupannya dan bagi masyarakatnya.
Di samping itu, dapat dikembangkan pada lebih lanjut untuk
kebaikan bersama. Semua itu bermuara pada kesengajaan
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untuk bertingkah laku sebagai mana yang diharapkan, baik
oleh individu yang bersangkutan maupun yang disengaja
oleh sekelompok masyarakat sebagaimana yang terjadi
dalam proses pembelajaran di sekolah. Mengingat
kompleksitas masalah belajar itu, maka hal yang wajar
apabila nuansa-nuansa yang terdapat di dalamnya selalu
menjadi menarik untuk dikaji, dibahas dan diterapkan bagi
generasi berikutnya.
C. Fungsi Prestasi Belajar
Fungsi Prestasi belajar dapat diukur atau dievaluasi
dengan berbagai cara atau alat secara lisan maupun tulisan
tentang pengetahuan dan sikap dari peserta didik tersebut.
Hasil prestasi ini dapat diukur dengan tergambar dalam buku
laporan murid (raport) yang merupakan komulatif dari
sejumlah mata pelajaran yang diajarkan.
Mehrens dan Lehmann mengutip suatu ungkapan
yang berbunyi “to teach without testing is unthinkable”
(mengajar tanpa melakukan tes tidak masuk akal).69
Ungkapan ini menunjukan betapa erat kaitan antara
pengajaran dan evaluasi sehingga akan menunjukan nilai
prestasi. Demikian pula Parnel mengemukakan tentang
pengukuran adalah langkah awal dari pengajaran. Tanpa
pengukuran, tidak terjadi penilaian. Tanpa penilaian tidak
terjadi umpan balik. Tanpa umpan balik tidak akan diperoleh
pengetahuan yang baik tentang hasil. Tanpa pengetahuan
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tentang hasil tidak dapat terjadi perbaikan yang sistematis
dalam belajar.70
D. Kegunaan Prestasi Belajar
Dengan konsepsi teori tentang kegunakan dari
prestasi belajar siswa seperti yang terlukis di atas maka dapat
dipahami bahwa prestasi belajar ini meliputi beberapa
kegunaan dan oleh karena itu, prestasi belajar siswa menjadi
penting dipahami secara baik dan benar. Proses belajar
mengajar merupakan napas dari kehidupan sekolah.
Kelemahan dalam segi ini merupakan kegagalan fungsi dari
sekolah yang bersangkutan. Menurut Moh. Uzer Usman
dalam B. Suryosubroto, proses belajar mengajar adalah suatu
proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan
siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung
dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.71
Dengan demikian, keberhasilan suatu sekolah salah
satu indikasinya adalah kemampuan dari pada pengelolah
sekolah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang dapat
memotifasi peserta didiknya untuk meraih prestasi yang
maksimal, dengan kata lain bahwa lembaga pendidikan
formal harus mampu mengaktulisasikan potensi menjadi
prestasi aktual, sebab prestasi itu adalah sebuah petunjuk
yang dapat dijadikan barometer tentang keberhasilan dari
seorang siswa.
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E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar
Belajar di sekolah sama halnya dengan belajar dalam
arti yang luas, tujuan utamanya adalah dapat terjadi
perubahan tingkah laku yang sesuai dengan situasi kerja
tertentu. Tingkah laku yang diharapkan adalah berupa
pengetahuan, kemahiran, keterampilan, kepribadian, sikap,
kebiasaan dan sebagainya, sehingga ia mampu melaksanakan
tugas atau pekerjaan tertentu dengan lebih baik.
Kegiatan belajar dilakukan oleh setiap siswa, karena
melalui belajar mereka memperoleh pengalaman dari situasi
yang dihadapinya. Dengan demikian belajar berhubungan
dengan perubahan dalam diri individu sebagai hasil
pengalamannya di lingkungan.
Untuk mencapai tujuan belajar atau prestasi belajar itu
bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi sering sekali ada halhal yang bisa mengakibatkan kegagalan atau setidak-tidaknya
menjadi penghambat dalam mencapai kemajuan belajar.
Kegagalan dalam memperoleh prestasi belajar dapat
ditentukan oleh berbagai faktor, yakni dari dalam diri
(faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal),
dalam jangka waktu tertentu tinggi rendahnya prestasi belajar
berlangsung kepada faktor-faktor tersebut.
Menurut Slameto faktor-faktor yang mempengaruhi
prestasi dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu
faktor intern yang bersumber pada diri siswa dan faktor
ekstern yang bersumber dari luar diri siswa. Faktor intern
terdiri dari kecerdasan atau intelegensi, perhatian, bakat,
minat, motivasi, kematangan, kesiapan dan kelelahan.
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Sedangkan faktor ekstern terdiri dari lingkungan keluarga,
lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan mass
media.72
Faktor-faktor di atas dalam banyak hal sering saling
berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Seorang siswa
yang bersikap selalu menunjukan (conserving) terhadap ilmu
pengetahuan atau bermotif ekstrinsik (faktor eksternal)
umpamanya, biasanya cenderung mengambil pendekatan
belajar yang sederhana dan tidak mendalam. Sebaliknya,
seorang siswa yang berintelegensi tinggi (faktor internal) dan
mendapat dorongan positif dari orang tuanya (faktor
eksternal), mungkin akan memilih pendekatan belajar yang
lebih mementingkan kualitas hasil belajar. Jadi, karena
pengaruh faktor-faktor tersebut diatas muncul siswa-siswa
yang berprestasi tinggi dan berprestasi rendah atau gagal
sama sekali. Oleh karena itu, seorang guru yang kompeten
dan professional diharapkan mampu mengantisipasi
kemungkinan-kemungkinan munculnya kelompok siswa
yang menunjukan gejala dengan usaha mengetahui dan
mengatasi faktor yang menghambat proses belajar mereka.

*****
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BAB VI
HUBUNGAN ANTARA HASIL BELAJAR, TUJUAN
BELAJAR, DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

A. Hasil Belajar
Ditinjau dari sudut bahasa, hasil belajar/penilaian
diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek.
Untuk dapat menentukan suatu nilai atau harga suatu objek
diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Misalnya untuk
menyatakan baik, sedang, kurang, diperlukan adanya
ketentuan atau ukuran yang jelas bagaimana yang baik,
sedang, dan kurang.73
Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang
tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjuk
pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subjek
yang menerima pelajaran, sedangkan mengajar menunjuk
pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar.
Belajar bukan merupakan kegiatan menghafal dan bukan
pula mengingat. Belajar adalah suatu proses yang ditandai
dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan
sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam
berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya,
pemahamannya,
sikap
dan
tingkah
lakunya,
keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya
reaksinya, daya penerimaannya, dan lain-lain aspek yang ada
pada individu. Dalam proses belajar mengajar terjadi
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interaksi antara guru dan siswa sebagai makna utama proses
pengajaran memegang peranan penting untuk mencapai
tujuan pengajaran yang efektif. Kedudukan siswa dalam
proses belajar mengajar adalah sebagai subjek dan sekaligus
sebagai objek dalam pengajaran sehingga proses belajar
mengajar adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai
suatu tujuan pengajaran. Hasil belajar dalam pendekatan
kontekstual menekankan pada proses yaitu segala kegiatan
yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan
pembelajaran. Nilai siswa diperoleh dari penampilan siswa
sehari-hari ketika belajar.
Pembelajaran merupakan suatu usaha dasar yang
dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk membantu siswa
agar dapat belajar sesuai kebutuhan dan minatnya, sehingga
perubahan tingkah laku yang diharapkan dapat terwujud.
Proses belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa dalam
mencapai tujuan pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah
kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia
menerima pengalaman belajarnya. Dengan demikian hasil
belajar dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai siswa,
baik hasil belajar/nilai, peningkatan kemampuan berpikir dan
memecahkan masalah perubahan tingkah laku atau
kedewasaannya.
Menurut Moh. Uzer Usman dalam B. Suryosubroto,
proses belajar mengajar adalah suatu proses yang
mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas
dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi
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edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.74 Dengan demikian,
keberhasilan suatu sekolah salah satu indikasinya adalah
kemampuan dari pada pengelolah sekolah untuk
menciptakan situasi dan kondisi yang dapat memotivasi
peserta didiknya untuk meraih prestasi yang maksimal.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar adalah suatu kegiatan yang telah dikerjakan,
diciptakan, dan yang menyenangkan hati yang diperoleh
melalui keuletan kerja baik secara individu ataupun
kelompok, atau dengan kata lain bahwa adanya makna yang
sama, yang intinya adalah hasil yang telah dicapai dari suatu
kegiatan, oleh karena itu dapat dipahami bahwa prestasi
adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dilakukan,
diciptakan, dan menyenangkan hati yang diperoleh dengan
jalan kerja secara individu maupun kelompok dalam suatu
bidang tertentu. Jadi, keberhasilan pendidikan itu pada
dasarnya adalah hasil yang didapat dari pelaksanaan
pendidikan tentunya melalui proses pengajaran yaitu melalui
proses belajar mengajar yang serius.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat
digolongkan menjadi dua yaitu faktor intern dan faktor
ekstern. Faktor intern adalah: faktor yang ada dalam individu
yang sedang belajar. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor
yang ada di luar individu.
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1. Faktor Intern
a. Faktor Jasmani
1) Faktor Kesehatan
Sehat berarti bebas dari penyakit. Agar seseorang
dapat belajar dengan baik, haruslah mengusahakan
kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara
selalu mengindahkan ketentuan tentang bekerja,
belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi,
dan ibadah.
2) Cacat Tubuh
Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan
kurang baik atau kurang sempurna. Mengenai
tubuh/badan cacat itu dapat berupa buta, tuli, patah
kaki, patah tangan, lumpuh dan lain-lain.
b. Faktor Psikologis
1) Intelegensi, adalah suatu kecakapan yang terdiri dari
tiga jenis yaitu, kecakapan untuk menghadapi dan
menyesuaikan kedalam situsi yang baru dengan
cepat dan efektif, mengetahui dan menggunakan
konsep-konsep yang abstrak secara efektif,
mengetahui dan mempelajarinya dengan cepat.
2) Perhatian, adalah keaktifan jiwa yang mempertinggi
dan semata-mata tertuju kepada objek atau
sekumpulan objek yang dipelajari
3) Bakat, adalah kemampuan untuk belajar,
kemampuan itu akan terealisasi menjadi suatu
kecakapan yang nyata setelah belajar dan berlatih.
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4) Minat, adalah kecenderungan bersifat tetap untuk
memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan
belajar.
c. Faktor Kelelahan
Kelelahan dibagi dua kelelahan jasmani dan kelelahan
rohani
1) Kelelahan jasmani; berupa kecenderungan untuk
membaringkan tubuh.
2) Kelelahan rohani; adanya kelesuan dan kebosanan,
sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan
sesuatu hilang
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap prestasi
belajar antara lain: faktor sekolah, keluarga, dan faktor
masyarakat.
a. Faktor Keluarga
Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam
menentukan perkembangan dan keberhasilan belajar
seseorang.
b. Faktor Sekolah
Sekolah adalah lingkungan yang mempengaruhi
belajar siswa, faktor ini mencakup metode mengajar,
kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa
dengan siswa, dan perlengkapan fasilitas belajar.
Adapun perlengkapan belajar meliputi :
1) Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang
harus dilalui di dalam mengajar.
2) Kurikulum; dapat diartikan sebagai sejumlah
kegiatan yang diberikan kepada siswa.
75

3) Relasi guru dan siswa
Guru yang kurang berintraksi dengan siswa secara
akrab, menyebabkan proses belajar mengajar
kurang lancar. Siswa merasa jauh dari guru dan
segan berpartisipasi secara aktif dalam belajar.
4) Kelengkapan fasilitas belajar
Komponen yang terkait dalam fasilitas itu adalah
laboraturium, gedung sekolah, alat-alat perangkat
dan waktu belajar.
c. Faktor Lingkungan
Masyarakat merupakan faktor ekstren yang juga
berpengaruh terhadap belajar siswa, pengaruh itu
terjadi karena keberadaan siswa di lingkungan
masyarakat, mass media.75
Faktor-faktor di atas dalam banyak hal sering saling
berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Seorang siswa
yang bersikap selalu menunjukan terhadap ilmu pengetahuan
atau bermotif ekstrinsik (faktor eksternal) umpamanya,
biasanya cenderung mengambil pendekatan belajar yang
sederhana dan tidak mendalam. Sebaliknya, seorang siswa
yang berintelegensi tinggi (faktor internal) dan mendapat
dorongan positif dari orang tuanya (faktor eksternal),
mungkin akan memilih pendekatan belajar yang lebih
mementingkan kualitas hasil belajar. Jadi, karena pengaruh
faktor-faktor tersebut di atas muncul siswa-siswa yang
berprestasi tinggi dan berprestasi rendah atau gagal sama
sekali.
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Dengan demikian, untuk menghasilkan nilai dan hasil
pembelajaran yang baik perlu melakukan evaluasi. Evaluasi
pencapaian belajar adalah salah satu kegiatan yang
merupakan kewajiban bagi setiap guru atau pengajar.76
Dikatakan kewajiban karena setiap pengajar pada akhirnya
harus dapat memberikan informasi kepada lembagalembaganya atau kepada siswa itu sendiri.
Oleh karena itu, seorang guru yang kompeten dan
professional
diharapkan
mampu
mengantisipasi
kemungkinan-kemungkinan munculnya kelompok siswa
yang menunjukan gejala dengan usaha mengetahui dan
mengatasi faktor yang menghambat proses belajar mereka.
Adapun pengaruh dari dalam diri siswa, merupakan hal yang
logis dan wajar, sebab hakikat perbuatan belajar adalah
perubahan tingkah laku individu yang diniati dan disadari.
Salah satu lingkungan belajar yang paling dominan
mempengaruhi hasil belajar di sekolah, ialah kualitas
pengajaran yaitu tinggi rendahnya atau efektif tidaknya
proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pengajaran.
B. Tujuan Belajar
Belajar senantiasa harus bertujuan yang terarah dan
jelas bagi orang yang belajar. Proses belajar mengajar dapat
terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran, oleh karena itu
salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah
menentukan cara mengajar bahan pelajaran kepada siswa
dengan memperhatikan tingkat kelas, umur, dan
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lingkungannya tanpa mengabaikan faktor-faktor lain. Banyak
metode yang digunakan dalam mengajar, menurut R. Ibrahim
Nana Syaodih S mengatakan bahwa metode yang sering
gunakan dalam pembelajaran antara lain: metode ceramah,
tanya jawab, diskusi, demontrasi, percobaan/eksperimen,
latihan/simulasi, kerja kelompok, karyawisata, dan
sosiodrama atau bermain peran (role-playing).77
Para siswa sejak mengikuti program pengajaran pasti
ada dan harus mempunyai tujuan, karena sasaran dari
perbuatan belajar itu adalah untuk mencapai tujuan. Tanpa
adanya tujuan, maka dapat mengakibatkan seseorang yang
belajar itu menjadi tidak tahu bagaimana cara mengontrol
kegiatannya untuk meningkatkan prestasinya, karena tujuan
yang samar-samar menjadi penghalang atas kemajuan
studinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Dimyati dan
Mudjiono dalam bukunya, bahwa “Tujuan belajar adalah
suatu proses tujuan pembelajaran, proses belajar dan ikhwal
yang terjadi pada siswa dalam rangka kemandirian.”78
Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah dan
Aswan Zain dalam bukunya bahwa tujuan belajar adalah
tujuan intermediet (antara) yang paling langsung dalam
kegiatan belajar mengajar di kelas.79
Tujuan belajar merupakan suatu arah yang ingin
dicapai melalui proses belajar. Oleh karena itu tujuan belajar
hendaknya dapat dirumuskan sedemikian rupa agar
menunjang tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan itu
77
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sendiri. Tanpa adanya suatu tujuan dalam belajar, maka
proses belajar itu menjadi suatu kegiatan yang tidak berarti,
karena itulah tujuan belajar memerlukan rumusan yang
kongkrit, agar melalui proses belajar dapat memperoleh
suatu hasil yang maksimal, yaitu suatu hal yang sangat
penting bagi perkembangan hidup manusia.
Dengan demikian, untuk pelaksanaan kegiatan
pengajaran berjalan dengan efektif dan efisien maka
diperlukan perencanaan yang tersusun secara sistematis.
Proses belajar mengajar yang lebih bermakna dan
mengaktifkan siswa serta dirancang dalam suatu skenario
yang jelas. Oleh karena itu hubungan guru dengan proses
belajar mengajar sangat menunjang dalam peningkatan mutu
serta kemampuan profesional tenaga kependidikan. Guru
adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia
telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian
tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para
orang tua.80 Dengan kata lain guru merupakan sebagai orang
yang pekerjaannya mengajar, baik mengajarkan bidang studi
umum maupun suatu ilmu pengetahuan kepada orang lain.
Menjadi figur seorang guru tidaklah semudah menjadi
profesi lainnya, karena disamping sebagai profesi ia juga
harus menjiwai bakat dan kemampuan individu. Bukan
karena terpaksa menjadi guru karena tidak ada pekerjaan
lainnya, sekalipun secara ekonomis material tidak
mencukupi.
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C. Evaluasi Pembelajaran
1. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Secara Tradisional dan
Terpadu
Seperti telah dijelaskan di atas dan apabila dipandang
dari segi pembelajaran, evaluasi merupakan proses
penentuan apakah suatu tujuan pendidikan dapat
direalisasikan. Demikian pula untuk pembelajaran bahasa.
Dikatakan sebagai proses sebab pembelajaran akan mengacu
pada tujuan pendidikan, sedangkan evaluasi dilakukan
dengan mengacu pada pembelajara. Dalam skala yang lebih
besar tujuan pendidikan yang dimaksud adalah Kurikulum
Bahasa dan Sastra Indonesia yang berlaku saat ini.
Hal ini berkaitan dengan tripusat proses pendidikan
yang dikatakan Tayler dalam Suyoto, bahwa ada tiga
komponen penting dalam proses pendidikan, yaitu tujuan
belajar, pengalaman belajar, dan evaluasi siswa. 81 Ketiga
komonen tersebut merupakan satu kesatuan, berhubungan
satu dengan lainnya. Selanjutnya ketiga komponen proses
pendidikan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
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Pengalaman
Belajar

Evaluasi Siswa

Tujuan Belajar

Gambar 6.1
Proses Pendidikan
Dengan tujuan belajar, guru dapat mengarahkan
pengelaman belajar serta menyesuaikan evaluasi siswanya
berdasarkan tujuan pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu
mempertimbangkan evaluasi yang dibuat berdasarkan
pengelaman belajar yang ada.
Selanjutnya, proses pendidikan seperti yang telah
dikemukakan di atas menurut Silverius merupakan trio yang
tidak terpisahkan dalam pengajaran di Sekolah.82 Pertama,
tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kedua, materi
yang tepat berkaitan dengan tujuan tersebut berikut metode
penyampaiannya kepada para siswa. ketiga, evaluasi hasil
belajar untuk memantau tingkat keberhasilan upaya
penyajian materi tersebut dengan metode tertentu dalam
kegiatan belajar mengajar. Ketiga komponen itu harus
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senantiasa diperhatikan dalam setiap kegiatan belajarmengajar.
Dalam kaitan dengan evaluasi hasil belajar, tidak
dapat dipungkiri bahwa landasan utama mengetahui
gambaran mengenai penyerapan dan penguasaan materi
belajar oleh siswa setelah disampaikan dengan metode
tertentu dan menjadi indikator tingkat pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan ialah evaluasi hasil belajar. Alat
evaluasi yang dipakai untuk memantau tingkat keberhasilan
kegiatan belajar mengajar ialah tes prestasi belajar yang
berupa butir-butir soal mengenai materi pembelajaran yang
disajikan.
Evaluasi pendidikan mempunyai peran besar dalam
proses pendidikan secara keseluruhan. Dikatakan demikian
sebab untuk menentukan tujuan pendidikan, perlu mengingat
hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Seberapa
pencapaian siswa, akan menentukan tujuan berikutnya.
Demikian pula untuk pengalaman pembelajaran yang
dilakukan guru perlu dievaluasi untuk mengetahui seberapa
tinggi pencapaian siswa akan pembelajaran tersebut. Hasil
evaluasi juga menentukan pembelajaran berikutnya.
Demikianlah pentingnya makna evaluasi bagi proses
pendidikan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya guru membuat
suatu perangkat soal yang baik untuk dievaluasikan kepada
siswa.
Sementara yang dilakukan selama ini adalah apa
yang ada didalam kurikulum yang berlaku saat itu
dilaksanakan dalam pembelajaran. Kemudian, evaluasi
dilakukan berdasarkan apa yang dilaksanakan dalam
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pembelajaran tersebut. Oleh karena, pembelajaran
berdasarkan kurikulum maka evaluasi sebenarnya
mengevaluasi apa yang ada dalam kurikulum yang berlaku
saat itu. Hal itu dapat digambarkan sebagai berikut:
Kurikulum

Pembelajaran

Evaluasi

Gambar 6.2
Proses Evaluasi
Selanjutnya, berikut ini akan dijelaskan evaluasi
pembelajaran secara tradisional dan terpadu.
2. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Secara Tradisional
Tradisional mengarah pada pengertian akan sesuatu
yang lama atau yang berlaku pada waktu lampau. Dengan
demikan, dalam pengertian tersebut terkandung makna saat
ini sudah ada yang lain, yang lebih baru yang berlaku pada
waktu sekarang.
Menurut Suyoto, tradisional dimaknai sesuatu yang
lama karena sekarang ada yang baru. 83 Yang baru ini pun
pada suatu saat karena perkembangan ilmu pengetahuan
dapat menjadi tradisional apabila ada yang lebih baru lagi.
Sesuai dengan pengertian bahwa tradisional dimaksud lama
dan pendekatan evaluasi sejalan dengan kurikulum yang
berlaku saat itu, maka evaluasi tradisonal adalah pendekatan
evaluasi yang mengacu pada kurikulum sebelumnya
misalnya Kurikulum 1994 atau kurikulum yang berlaku saat
itu.
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Sebagai contoh, apabila ditinjau isi Kurikulum 1984
mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia maka akan
tergambar permasalahan sebagai berikut:
a. Tujuan Kurikulum 1984 adalah agar siswa dapat
menggunakan bahasa dan materi pembelajarannya
mengandung unsur kebahasaan, pemahaman, dan
penggunaan bahasa.
b. Materi pembelajaran disajikan secara terpisah, yaitu
ejaan, struktur, kosa kata, sastra, dan kegiatan berbahasa
yang meliputi membaca, menulis, berbicara, dan
pragmatik.
c. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara urut sesuai
urutan yang sudah ditentukan.
d. Pembelajaran dilakukan dengan tidak mengacu pada tema
tertentu, atau non tematik.
e. Pusat pembelajaran adalah guru, guru lebih banyak aktif
daripada siswa.
f. Dalam pelaksanaan evaluasi, maka yang dievaluasi adalah
materi pembelajaran yang disajikan secara terpisah.
Misalnya, evaluasi struktur, evaluasi membaca, evaluasi
ejaan dan sebagainya.
Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka
evaluasi tradisional terdapat kelemahan, antara lain:
1. Seperti dikatakan di atas, tujuan kurikulum 1984 mata
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia adalah agar siswa
dapat menggunakan bahasa dan berkomunikasi dengan
bahasa. Akan tetapi dengan materi pembelajaran yang
terpisah-pisah, yang berdampak pada evaluasi yang
terpisah pula, yang dapat diketahui dari evaluasi tersebut
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adalah kemampuan siswa berbahasa secara sepotongpotong, yaitu kemampuan struktur, kosa kata, atau yang
lain. Dengan demikian, tujuan kurikulum belum tercapai
sebab siswa masih sulit untuk berkomunikasi dengan
bahasa. Siswa masih sulit berpendapat dalam diskusi,
mengeluarkan ide-idenya dalam karya tulis, atau
memahami teks secara kritis.
2. Komunikasi
yang
sesungguhnya
mengisyaratkan
digunakannya beberapa komponen bahasa secara
bersama-sama. Untuk dapat berdiskusi misalnya, orang
harus terampil dalam menyimak dan berbicara. Selain
pengetahuan kebahasaan, seperti struktur, kosa kata, atau
ejaan sebagai dasarnya. Evaluasi yang dilakukan pada
waktu itu, hanya mengevaluasi secara terpisah-pisah jelas
tidak dapat mendeteksi seberapa tinggi kemampuan siswa
berkomunikasi itu.
3. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Secara Terpadu
Menurut Suyoto, evaluasi terpadu adalah evaluasi
yang sejalan dengan Kurikulum 1994. Terpadu dalam hal ini
adalah beberapa komponen dievaluasi secara bersama dan
cara pengevaluasiannya dilakukan secara padu.84 Dengan
demikian terdapat unsur menyeluruh dan ada pula unsur
kepaduan.
Kurikulum 1994 dapat dikatakan sebagai evaluasi
pembelajaran bahasa secara terpadu. Hal ini didasarkan pada
tujuan kurikulum tersebut secara umum adalah agar siswa
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dapat berkomunikasi dengan bahasa. Oleh karena itu,
kurikulum
tersebut
mengisyaratkan
dilakukannya
pembelajaran yang memberikan situasi komunikasi yang
sesungguhnya di kelas. Hal itu memberi petunjuk bahwa
komponen pembelajaran yang diberikan kepada siswa juga
harus mendukung terciptanya komunikasi yang sebenarnya.
Selanjutnya, kurikulum 1994 mengisyaratkan:
a. Pembelajaran
perlu
menggunakan
pendekatan
komunikatif, suatu pendekatan pembelajaran yang
menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa
untuk berkomunikasi dengan bahasa.
b. Komponen pembelajaran diberikan secara terpadu agar
sesuai dengan situasi berkomunikasi yang sempurna.
c. Agar komponen-komponen pembelajaran dapat secara
bersama terangkat, maka langkah yang ditempuh adalah
melaksanakan pembelajaran secara tematik, yaitu berawal
dari suatu tema kemudian komponen-komponen
pembelajaran lain disajikan.
d. Oleh karena pembelajaran dilakukan secara tematik, maka
pelaksanaan pembelajaran di kelas tidak perlu urut. Mana
yang sesuai dengan tema, itulah yang diajarkan dahulu.
e. Pada Kurikulum 1994 memberikan kesempatan luas
kepada siswa untuk berkomunikasi dengan bahasa. Oleh
karena itu, peran guru berubah yang semula sebagai pusat
pembelajaran sekarang sebagai fasilitator pembelajaran.
Siswalah yang aktif menjadi pusat pembelajaran dan guru
memberikan fasilitas-fasilitas yang diberikan siswa. Oleh
karena kurikulum mengisyaratkan hal-hal di atas, maka
evaluasi yang dilakukan perlu mengarah pada isi
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kurikulum tersebut. Dengan kata lain pelaksanaan
evaluasi juga perlu:
1) Dilakukan secara terpadu.
2) Mengikutsertakan
beberapa
komponen
yang
mendukung komunikasi yang sesungguhnya.
3) Evaluasi dilakukan dalam situasi komunikasi nyata
dengan mempertimbangkan fungsi komunikasi dan
fungsi sosial bahasa.
Dalam situasi komunikasi nyata, bagaimana
menggunakan bahasa secara komunikatif itu perlu. Dengan
demikian, evaluasi juga perlu mengukur seberapa
komunikatif bahasa yang digunakan. Demikian juga fungsi
sosial bahasa. Bagaimana siswa berkomunikasi dengan
mempertimbangkan lingkungan sekitar dan dengan siapa dia
berkomunikasi juga perlu diukur dalam evaluasi, sebab segisegi tersebut sangat mendukung komunikasi yang
sesungguhnya. Dengan demikian evaluasi terpadu, guru
dapat mengetahui seberapa terampil siswa dapat
berkomunikasi menyampaikan informasi, serta merespon
informasi yang disampaikan kepadanya.
Berdasarkan penjelasan di atas evaluasi terpadu
mengandung beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut
antara lain:
(1) Evaluasi terpadu lebih dapat mengetahui tercapai
tidaknya tujuan kurikulum.
(2) Evaluasi terpadu lebih memungkinkan mendeteksi
apakah siswa berkomunikasi secara sungguh-sungguh
dengan bahasa, mengeluarkan ide dan pendapatnya,
merespon informasi yang diperolehnya, menuliskan
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pemikirannya dalam karya ilmiah, atau membaca secara
kritis.
(3) Dengan
diketahuinya
keterampilan
siswa
berkomunikasi, berdiskusi, berpendapat, menulis karya
ilmiah, atau yang lain, akan dapat didektisi pula
kemampuan siswa dalam berbagai mata pelajaran lain,
serta dapat diketahui pula seberapa tinggi penalaran dan
kreativitas siswa.
Selanjutnya, ciri khas evaluasi terpadu tersebut
adalah:
a. Selalu berbentuk integratif, yaitu evaluasi yang menguji
lebih dari satu komponen komunikatif.
b. Berbentuk bahasa yang digunakan adalah otentik, artinya
sesuai dengan penggunaan bahasa yang sesungguhnya
dalam situasi komunikatif yang bermakna.
c. Materi evaluasi bersifat aktual.
d. Dalam situasi tertentu, efektivitas komunikasi lebih
penting dari ketepatan tata bahasa.
D. Hubungan antara Hasil Belajar, Tujuan Belajar, dan
Evaluasi Pembelajaran
Menurut Sudianto dalam Waluyo, hasil belajar
diartikan sebagai tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa
dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan
tujuan pendidikan yang ditetapkan.85 Kemudian proses
belajar mengajar di kelas mempunyai tujuan yang bersifat
transaksional, artinya diketahui secara jelas dan oprasional
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oleh guru dan murid. Semua usaha dikerahkan semaksimal
mungkin agar tujuan dapat tercapai. Tujuan itu dapat
tercapai jika siswa memperoleh hasil belajar seperti yang
diharapkan di dalam proses belajar mengajar tersebut hasil
belajar tersebut mungkin dapat diukur dengan angka-angka
yang bersifat pasti, tetapi mungkin juga hanya dapat diamati
karena berupa perubahan tingkah laku.
Hasil belajar yang dicapai harus dirumuskan benarbenar oleh guru, agar pada akhir proses belajar mengajar guru
dapat mengadakan evaluasi apakah tujuan pengajaran
tercapai atau tidak. Mungkin ada siswa yang hasil belajarnya
cukup memuaskan, ada juga yang sedang, dan kurang. Hal
ini menunjukkan berbagai macam karakteristik siswa yang
menyebabkan hasil belajar yang bermacam-macam pula.
Sehubungan dengan topik yang dibicarakan, antara
hasil belajar dengan tujuan pengajaran mempunyai hubungan
atau kaitan yang sangat erat. Untuk mengukur keberhasilan
belajar diadakan evaluasi belajar. Evaluasi berhubungan erat
dengan keduanya, baik dengan tujuan pengajaran maupun
dengan hasil belajar. Untuk mengetahui hasil belajar
diadakan evaluasi dan untuk mencapai tujuan diadakan
evaluasi pula. Hasil belajar diketahui melalui evaluasi,
sedangkan tujuan pengajaran dicapai atau tidak setelah
melalui proses pengajaran atau melalui proses belajar
mengajar, setelah diadakan evaluasi.86
Tujuan pengajaran, evaluasi, dan hasil belajar
berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas. Salah
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satu tujuan yang meliputi salah satu aspek bidang saja
dirumuskan dalam Tujuan Pembelajaran Khusus. Setiap
akhir program pengajaran diadakan evaluasi untuk
mengetahui berhasil tidaknya proses belajar mengajar
tersebut. Sesudah evaluasi diketahui hasilnya, maka diketahuilah
hasil belajar pada aspek yang kecil tersebut. Hasil belajar pada
satu satuan pelajaran berangkaian dengan hasil belajar
selanjutnya. Hasil belajar yang dicapai melalui evaluasi
formatif, berkaitan dengan hasil belajar melalui evaluasi
sumatif melalui hasil belajar akhir kelas, dan pada akhir
program suatu institusi dapat dilihat hasil belajarnya melalui
hasil ujian atau evaluasi belajar tahap akhir. Hasil belajar
tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap tujuan
institusional. Evaluasi memegang peranan penting dalam
pengajaran karena mengukur keberhasilan belajar atau
menentukan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, jika
instrumen untuk mengukur atau alat ukur hasil belajar itu
kurang tepat atau bahkan salah, maka hasil belajar yang
dilaporkan kurang tepat atau tidak valid.

*****
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BAB VII
DATA DAN TEMUAN RISET

A. Deskripsi Data
Data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini
kemudian ditabulasikan sesuai dengan variabel penelitian.
Hasil penelitian diolah dari data mentah dengan
menggunakan statistik deskriptif yang meliputi harga ratarata, simpangan baku, varians, modus, dan median. Selain itu
akan dijelaskan juga distribusi frekuensi disertai grafik
histrogram untuk setiap variabel.
Selanjutnya hasil
perhitungan tersebut sebagai berikut.
1. Hasil Motivasi Berprestasi ( )
Berdasarkan data yang dikumpulkan, rentang
teoretik dari hasil motivasi berprestasi guru adalah 21
sampai dengan 105. Rentang tersebut diperoleh dari 21
butir soal dengan skor 1 sampai dengan 5. Kemudian
rentangan skor sebesar 16, skor terendah 83 dan skor
tertinggi 99. Sedangkan skor rata-rata sebesar 91,30,
simpangan baku sebesar 4,23 dan varians sebesar 17,94.
Sementara itu, modus sebesar 89,67 dan 95,01 disebut
juga modus bimodel serta median 90.67 dengan jumlah
data (n) sebesar 30. Untuk distribusi frekuensi
sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

91

Tabel 7.1
Distribusi Frekuensi Hasil Motivasi Berprestasi
Nilai

Tanda Kelas

83,00 - 85,66

84,33

3

10,00

85,67 - 88,33
88,34 - 91,00
91,01 - 93,67
93,68 - 96,34

87,00
89,67
92,34
95,01

5
8
3
8

16,67
26,67
10,00
26,67

96,35 - 99,01

97,68

3

10,00

30

100%

∑

(%)

Berdasarkan tabel di atas terdapat 53,34% atau 16
responden memiliki skor motivasi berprestasi dibawah

Frekuensi

skor rata-rata. Kemudian hanya 10% atau 3 responden
pada skor rata-rata dan 36, 67% atau sebanyak 14
responden di atas skor rata-rata. Kemudian berdasarkan
tabel distribusi frekuensi di atas, histogramnya dapat
digambarkan sebagai berikut.

Nilai

Gambar 7.1
Histogram Hasil Motivasi Berprestasi
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2. Hasil Pengetahuan Pembuatan Tes ( )
Berdasarkan data yang dikumpulkan, rentang
teoretik dari hasil pengetahuan pembuatan tes adalah 1
sampai dengan 29. Rentang tersebut diperoleh dari jumlah
penelitian yang betul dari 29 butir soal yang dijawab oleh
responden. Selanjutnya, diperoleh rentang skor sebesar
17, skor terendah 10, dan skor tertinggi 27. Sedangkan
skor rata-rata sebesar 20,23, simpangan baku 3,81 dan
varians sebesar 14,51. Sementara itu, modus sebesar
19,91 dan untuk median sebesar 5,81 dengan jumlah data
(n) sebesar 30.
Kemudian distribusi frekuensi sebagaimana tampak
pada tabel di bawah ini:
Tabel 7.2
Distribusi Frekuensi Hasil Pengetahuan Pembuatan Tes
Nilai

Tanda Kelas

10,00 - 12,83
12,84 - 15,67
15,68 - 18,51
18-52 - 21,35
21,36 - 24,19
24,20 - 27,03

11,42
14,26
17,09
19,94
22,78
25,62

∑

( )
1
3
5
11
4
6

3,33
10,00
16,67
36,67
13,33
20,00

30

100%

Tabel di atas memberikan isyarat bahwa ada 30%
atau 9 responden yang memiliki penguasaan teknik
evaluasi pendidikan di bawah skor rata-rata. Kemudian
sebanyak 36,67% atau 11 responden pada skor rata-rata
dan 33,33% atau sebanyak 10 responden di atas rata-rata.
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Frekuensi

Selanjutnya, berdasakan tabel distribusi frekuensi
diatas, histogramnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Nilai

Gambar 7.2
Histogram Hasil Pengetahuan Pembuatan Tes
3. Hasil Kualitas Soal Buatan Guru SMA dalam Mata
Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (Y)
Data yang dikumpulkan mengisyaratkan bahwa
kualitas soal buatan guru SMA dalam mata pelajaran
Bahasa dan Sastra Indonesia diperoleh rentang skor
teoretik untuk validitas butir soal buatan guru sebesar 35
sampai 140. Skor tersebut diperoleh dari masing-masing
35 butir soal dengan skor 1-4. Sedangkan rentang soal
teoretik untuk reliabilitas soal buatan guru sebesar -1,00
sampai dengan 1,00. Kemudian skor teoretik validitas dan
reliabilitas dikonversikan dengan tskor. Hasil konversi
diperoleh rentang skor sebesar 31,61 skor terendah 33,77
dan skor tertingi 65,38. Sedangkan skor rata-rata sebesar
50,50, simpangan baku 8,03, dan varians sebesar 64,46.
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Sementara itu, modus sebesar 52,21 dan untuk median
sebesar 1,33 dengan jumlah data sebanyak 30.
Kemudian distribusi frekuensi sebagaimana tampak
pada tabel berikut ini.
Tabel 7.3
Distribusi Frekuensi Hasil Kualitas Soal Buatan Guru
SMA dalam Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
Nilai
Tanda Kelas
(%)
33,77 – 39,03
36,40
3
10,00
39,04 – 44,30
41,67
5
16,67
44,31 – 49,57
46,94
4
13,33
49,58 – 54,84
52,21
9
30,00
54,85 – 60,11
57,48
7
23,33
60,12 – 65,38
62,75
2
6,67
∑
30
100 %
Tabel di atas memberikan gambaran dari 30
responden yang memiliki hasil di bawah skor rata-rata
sebanyak 12 responden atau 40 %, dan sebanyak 9
responden atau 30 % terdapat pada skor rata-rata. Serta 9
responden atau 30 % di atas skor rata-rata. Selanjutnya,
berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas
histogramnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Nilai

Gambar 7.3
Histogram Hasil Kualitas Soal Buatan Guru SMA dalam
Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
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B. Interpretasi Hubungan antara Motivasi Berprestasi
dengan Kualitas Soal Buatan Guru SMA dalam Mata
Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
Hasil
akhir
pengujian
hipotesis
pertama
menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif variabel
bebas (

) dengan variabel terikat (Y). Pernyataan ini

didasarkan pada hasil koefisien korelasi sebesar

= 0,370

dan uji signifikansi korelasi yang diperoleh sebesar thitung= 3,
060. Jauh dari nilai ttabel yang hanya sebesar 1,70 pada taraf
signifikan α = 0,05.
Kemudian besarnya sumbangan relatif motivasi
berprestasi terhadap kualitas soal buatan guru seperti
terwujud pada r2y1 sebesar 13,300 %. Persentase tersebut
memberikan arti bahwa motivasi berprestasi sangat
menopang terhadap kualitas soal buatan guru dalam mata
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Walaupun
sumbangan relatif tersebut sangat kecil.
C. Interprestasi
Hubungan
antara
Pengetahuan
Pembuatan Tes dengan Kualitas Soal Buatan Guru
SMA dalam Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra
Indonesia
Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa
terdapat hubungan antara pengetahuan pembuatan tes dengan
kualitas guru SMA dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra
Indonesia. Dikatakan demikian karena hubungan di antara
varibel bebas (X2) dengan variabel terikat (Y) memiliki
koefisien korelasi r y2 sebesar 0,58. Sedangkan pada hasil uji
signifikansi korelasi diperoleh t hitung sebesar 3,78. Sangat
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jauh dari nilai ttabel yang hanya sebesar 1,70 pada taraf
signifikan α= 0,05.
Selain hubungan yang sangat positif di antara
variabel tersebut. Variabel bebas (X2) memberi sumbangan
ralatif yang lebih besar dari variabel bebas (X1) yaitu 33,80%
terhadap kualitas soal buatan guru SMA dalam mata
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Persentase sebesar
33,80% diinterfrestasikan bahwa guru lebih menguasai
teknik evaluasi pendidikan dari pada motivasi berprestasi
dalam melaksanakan tugas membuat soal.
D. Interprestasi Hubungan antara Motivasi Berprestasi
dan Pengetahuan Pembuatan Tes dengan Kualitas
Soal Buatan Guru SMA dalam Mata Pelajaran
Bahasa dan Sastra Indonesia
Berdasarkan pengajuan hipotesis ketiga, diperoleh
adanya korelasi yang sangat signifikan antara dua variabel
bebas (X1 dan X2) terhadap variabel yang terikat (Y) sebesar
Ry12 =0,64 dan uji signifikan diperoleh Fhitung = 9,25 lebih
besar dari Ftabel = 3,35. Kesignifikan tersebut memberikan
interprestasi
bahwa
motivasi
berprestasi
sangat
mempengaruhi dalam pembuatan soal. Demikian juga
dengan pengetahuan pembuatan tes yang dimiliki guru
mempunyai pengaruh terhadap kualitas soal buatan guru
SMA dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.
Oleh sebab itu, kedua variabel yang saling keterhubungan
tersebut sudah selayaknya untuk ditingkatkan baik yang
berasal dari motivasi berprestasi maupun pengetahuan
pembuatan tes. Dikatakan demikian, sebab semakin tinggi
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motivasi berprestasi guru dan pengetahuan pembuatan tes
maka akan semakin meningkatkan kualitas soal buatan guru.
Pembahasan lebih lanjut terhadap penelitian ini
dilakukan melalui diskusi. Diskusi ini dilakukan sebagai
usaha memperdalam persoalan-persoalan yang muncul dari
rumusan masalah dan hipotesis penelitian itu sendiri, baik
yang diterima apalagi yang tidak diterima dari hasil
penelitian. Untuk penelitian ini semua hipotesisnya diterima,
jadi sifat diskusinya merupakan pendalaman.
Hasil penelitian mengisyaratkan bahwa sumbangan
relatif motivasi berprestasi lebih kecil apabila dibandingkan
dengan penguasaan guru terhadap pengetahuan pembuatan
tes. Indikator rendahnya motivasi berprestasi ini diperoleh
dari hasil bobot sumbangan relatif variabel bebas (X1)
terhadap variabel terikat (Y). Selain itu, koefisien
korelasinya ry1 sebesar 0,370.
Rendahnya motivasi berprestasi dapat dimaklumi:
pertama, sampel penelitian kebanyakan guru yang berstatus
bukan Pegawai Negeri Sipil. Jumlah yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil sebanyak sembilan orang. Sedangkan sisanya
sebanyak 21 guru adalah berstatus honor baik yang mengajar
di SMA negeri maupun swasta. Akibatnya, motivasi untuk
berprestasi guru swasta rendah apabila dibandingkan guru
negeri. Kedua, guru SMA yang mengajar mata pelajaran
Bahasa dan Sastra Indonesia di Kota Pangkalpinang
pengalaman mengajarnya masih minim. Hal ini terungkap
saat penelitian mengadakan wawancara secara lisan yang
rata-rata pengalaman mengajar di bawah lima tahun.
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Kedua kendala tersebut di atas menjadi faktor
rendahnya motivasi berprestasi akibat daripada itu semua,
soal- soal buatan guru tersebut kebanyakan di buat tampak
memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku termasuk
keinginan untuk membuat soal yang baik. Pernyataan ini
diperkuat oleh Halim bahwa evaluasi dalam bidang
pendidikan, terutama yang dipersiapkan oleh guru dibuat
tanpa pemikiran yang mendalam dan perencanaan yang
lebih. Pada umumnya mereka menyusun soal tanpa
menghiraukan masalah keseimbangan soal, masalah
ketepatan isi, dan masalah bentuk soal-soal kecuali secara
kebetulan. Apabila hal ini terjadi, maka evaluasi seperti itu
diasingkan ketepatannya serta rendah sekali taraf
kepercayaannya.87 Walaupun demikian motivasi berprestasi
pada penelitian ini cukup signifikan terhadap kualitas soal
buatan guru SMA dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra
Indonesia.
Kemudian sumbangan relatif pada variabel bebas
kedua (X2) lebih baik dikuasai guru. Penguasaan terhadap
pengetahuan pembuatan tes tersebut dapat dimaklumi karena
pada saat melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi
materi yang berhubungan dengan evaluasi pendidikan secara
teori pernah diterima oleh guru. menurut Suryabrata
penyajian soal secara teoritis ini disebut penelaahan soal atau
telaah soal. Untuk melakukan penelaahan soal ini dilakukan
tiga kemampuan (keahlian), yaitu (a) keahlian dalam bidang
studi yang diuji, (b) keahlian dalam bidang pengukuran, dan
87

Amran Halim, Jazir Burhan, dan Haroen Al Rasjid. 1974. Ujian Bahas.
Bandung: Ganaco NV. h.133
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(c) keahlian dalam pembahasan gagasan. Untuk dua
keahlian yang pertama jelas ada program pendidikan formal
yang menyiapkan. Sedangkan untuk keahlian ketiga tidak,
tetapi ahli bahasa dapat memikul tugas ini. 88 Hanya saja
kegiatan untuk menguji coba soal-soal buatan guru tersebut
kepada siswa tidak pernah dilakukan. Bukan berarti
kemampuan guru tersebut rendah tetapi lebih dilaksanakan
pada kesempatan untuk melaksanakannya termasuk juga
dengan kemampuan sekolah masing-masing.
Penjelasan di atas memberikan masukan bahwa
perlunya memupuk motivasi guru dan menambah
pengetahuan pembuatan tes. Baik motivasi berprestasi
maupun pengetahuan pembuatan tes merupakan usaha untuk
melihat kualitas soal.89 Kemampuan guru menulis soal
lebih merupakan kiat daripada ilmu, walaupun tidak dapat
dipungkiri pengetahuan tentang hal-hal teknis dalam
penulisan soal akan meningkatkan kemampuan menulis soal.
Menulis soal menuntut kombinasi berbagai kemampuan
khusus yang hanya dapat dikembangkan secara lambat laun
melalui latihan dan pengalaman, dengan selalu mengingat
rambu-rambu teknis tentang penulisan soal.90

*****

88

Sumadi Suryabrata. 1987. Pengembangan Tes Hasil Belajar. Jakarta:
Rajawali. h.79
89
Suyoto dan Iim 1997. op.cit. h.6.30
90
Suryabrata. op.cit. h.27
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BAB VIII
PENUTUP

A. Simpulan
Simpulan dari hasil kajian ini sesuai yaitu:
1. Terdapat hubungan antara motivasi berprestasi dengan
kualitas soal buatan guru SMA dalam mata pelajaran
Bahasa dan Sastra Indonesia.
Simpulan ini memberikan arti, bahwa semakin
termotivasi untuk berprestasi, maka akan berkualitas pula
soal buatan guru. Sebaliknya, makin kurang motivasi
berprestasi guru, maka kualitas soal buatan guru SMA
dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akan
kurang baik.
Hubungan tersebut didasarkan pada koefisien
korelasi ry1 sebesar 0,37 dengan persamaan regresi
sederhana ̂ = -12.50 - 0,69X1 yang telah teruji kelinieran
dan keberartiannnya pada taraf signifikan = 0,05. Serta
determinasi r2y1 sebesar 0,133 menunjukkan bahwa 13,3
% variasi yang terjadi pada kualitas soal buatan guru
SMA dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
ditentukan oleh motivasi berprestasi.
Sementara itu, hubungan kedua variabel tersebut
tetap positif dan berarti pada taraf signifikan
= 0,05
setelah dilakukan pengujian korelasi parsial dengan
mengontrol variabel penguasaan teknik evaluasi
pendidikan diperoleh koefisien determinasi r 2y12 sebesar
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0,104. Hal ini berarti 10,40 % variasi yang terjadi pada
kualitas soal buatan guru SMA dalam mata pelajaran
Bahasa dan Sastra Indonesia ditentukan oleh motivasi
bervariasi dengan kondisi pengetahuan pembuatan tes
yang dikontrol.
2. Terdapat hubungan antara pengetahuan pembuatan tes
dengan kualitas soal buatan guru SMA dalam mata
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.
Simpulan ini mengungkapkan bahwa makin baik
pengetahuan pembuatan tes maka makin berkualitas soal
buatan guru SMA dalam mata pelajaran Bahasa dan
Sastra Indonesia. Demikan pula sebaliknya, makin kurang
baik pengetahuan pembuatan tes, maka makin kurang
berkualitas pula soal buatan guru tersebut.
Hubungan ini ditunjukan oleh koefisien korelasi r y2
sebesar 0,58 dan oleh persamaan regresi sederhana ̂ =
25,82 + 1,22X2 yang telah teruji kelinieran dan
keberartiannya pada taraf signifikansi

= 0,05.

2

Berdasarkan koefisien determinasi r y2 sebesar 0,338. Hak
ini menunjukan bahwa 33,80 % variasi yang terjadi pada
kualitas soal buatan guru ditentukan oleh pengetahuan
pembuatan tes.
Hubungan kedua variabel tersebut tetap positif dan
berarti pada taraf signifikasi = 0,05. Setelah dilakukan
pengujian melalui korelasi parsial dengan mengontrol
variabel motivasi berprestaasi diperoleh koefisien korelasi
r2y21 sebesar 0,327. Hal ini berarti 31,70 % variasi yang
terjadi pada kualitas soal buatan guru SMA dalam mata
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia ditentukan oleh
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pengetahuan pembuatan tes dengan kondisi motivasi
berprestasi yang dikontrol.
3. Terdapat hubungan antara motivasi berprestasi dan
pengetahuan pembuatan tes dangan kualitas soal buatan
guru SMA dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra
Indonesia.
Simpulan ini memerikan arti, bahwa semakin baik
motivasi berprestasi dan pengetahuan pembuatan tes
maka semakin berkualitas soal buatan guru dalam mata
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang dibuatnya.
Kekuatan hubungan ini ditujukan oleh koefisien korelasi
multiple Ry12 sebesar 0,64 dengan persamaan regresi liniar
multiple ̂ = -22,72 + 0,51X1 + 1,12X2 yang telah teruji
kelinieran dan keberartiannya pada taraf signifikan α =
0,05.
Selain itu ditujukan bahwa R2 y12 sebesar 0,407. Hal
ini berarti 40,70 % variasi yang terjadi terhadap kualitas
soal buatan guru dalam mata pelajaeran Bahasa dan Sastra
Indonesia ditentukan secara bersama-sama oleh motivasi
berprestasi dan pengetahuan pembuatan tes.
Dengan memperhatikan bobot sumbangan relatif
masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat,
maka ada faktor lain secara psikologis yang ikut
menentukan kualitas soal buatan guru SMA dalam mata
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.
B. Implikasi
Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diberikan
beberapa implikasi sebagai berikut:
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Pertama, bahwa motivasi berprestasi memiliki
hubungan dengan kualitas soal buatan guru SMA. Dengan
kata lain tingkat kualitas soal buatan guru SMA dalam mata
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia ditentukan oleh
motivasi berprestasi. Artinya tinggi-rendahnya kualitas soal
ditentukan baik tidaknya motivasi guru. Oleh karena itu,
penelitian ini dapat dapat memberikan masukkan kepada
kepala sekolah maupun pihak dinas terkait untuk
memberikan serta menimbulkan motivasi berprestasi
dikalangan para guru khususnya mata pelajaran Bahasa dan
Sastra Indonesia dalam hal pembuatan soal yang benar.
Sehubungan dengan hal tersebut kiranya pihak kepala
sekolah maupun pihak-pihak yang berkompeten terhadap
evaluasi pendidikan dapat memberikan contoh-contoh soal
yang telah mematuhi persyaratan untuk dievaluasikan di
sekolah. Selain itu, peserta digalakan juga pertukaran soalsoal antarsekolah agar guru-guru termotivasi untuk membuat
soal dengan baik.
Kedua, terdapat hubungan pengetahuan pembuatan
tes terhadap kualitas soal buatan guru dalam mata pelajaran
Bahasa dan Sastra Indonesia. Pernyataan tersebut
memberikan gambaran bahwa pengetahuan pembuatan tes
memberikan kontribusi pada taraf sedang. Informasi ini telah
dijelaskan sebelumnya bahwa dari 30 guru terdapat 20 guru
atau 66,67% yang pengetahuan pembuatan tesnya masih di
bawah skor 21,33 atau di bawah 75%. Sedangkan suatu
materi dapat dikatakan berhasil apabila dikuasai lebih dari
75%, walupun secara ideal diharapkan 100% dapat
terpahami.
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Berdasarkan pernyataan di atas, sudah selayaknya
guru SMA yang mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia
untuk lebih memahami pengetahuan pembuatan tes yang
meliputi materi, konstruksi, bahasa, validitas, reliabilitas,
dan analisis butir soal. Sedangkan Dinas Pendidikan dan
kepala sekolah kiranya dapat melakukan pelatihan-pelatihan
dalam penyusunan soal bagi guru-guru yang mengajar
Bahasa dan Sastra Indonesia.
Ketiga, kualitas soal buatan guru SMA dalam mata
pelajaran Bahasa dan sastra Indonesia di Kota
Pangkalpinang sebagian besar memiliki validitas konsep
yang baik tetapi sebaliknya memiliki reliabilitasnya yang
rendah. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikator bahwa
kualitas guru dalam membuat soal pun masih kurang dan
akibatnya skor hasil belajar siswa pun belum optimal. Oleh
sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu ditingkatkan
kualitas tes buatan guru melalui pemberian motivasi yang
bersifat ekstrinsik atau pun banyak melakukan pelatihan
terutama dalam hal pengetahuan pembuatan tes. Pelatihan
tersebut dapat dilakukan pada level paling bawah misalnya
di lingkungan sekolah atau yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan di Kota Pangkalpinang.

*****
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