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PEMBUATAN ALAT TES 

BAB I 

KONSEP DASAR TES, PENGUKURAN, DAN PENILAIAN 

A. Pendahuluan 

Pengukuran dan penilaian merupakan kegiatan yang sangat penting dalam 

dunia pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Kedua kegiatan ini 

merupakan salah satu dari empat tugas pokok guru sebagai pengajar yaitu, 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi 

keberhasilan pembelajaran, serta memberikan bimbingan dan konseliing kepada 

siswa. Keempat kegiatan pokok tersebut merupakan satu kesatuan (sistematik) 

sehingga tidak dapat dipisahkan.  

Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru harus berupaya menciptakan 

situasi belajar yang kondusif yang memungkinkan siswa dapat belajar atau 

termotivasi untuk belajar melalui penyajian bahan ajar yang menggunakan metode 

dan media yang tepat. Selain itu, guru harus mengolah dan menginterprestasikan 

hasil belajar siswanya, serta mengambil keputusan untuk kepentingan peningkatan 

efektivitas pengajaran yang akan datang. Untuk mencapai tujuan pendidikan dan 

pengajaran secara optimal, guru juga memberikan bimbingan kepad siswa dengan 

berupaya memahami kesulitan belajar siswa beserta latar belakangnya, dan sekaligus 

memberikan bantuan untuk mengatasinya sesuai dengan kemampuan dan 

kewenangannya.  

Jika dikaitkan dengan keseluruhan komponen kegiatan belajar mengajar, 

pengukuran dan penilaian memberikan kontribusi yang sangat berarti. Pengukuran 

dan penilaian berfungsi sebagai pemantau kinerja kinerja berbagai komponen dalam 

mencapai tujuan akhir proses belajar mengajar. Informasi yang diperoleh melalui 

analisis hasil pengukuran dan penilaian sangat diperlukan dalam membut kebijakan 

yang harus dilakukan seorang guru untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di 

kelas.  

Peranan pengukuran dan penilaian bagi seorang guru yang profesional akan 

tercermin dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Dalam membuat rencara atau 

persiapan pengajaran (RPP), seorang guru akan selalu memperhatikan hasil evaluasi 

terhadap program pembelajaran sebelumnya,misalnya : 
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1. Jika pencapaian hasil belajar yang lalu kurang memuaskan pada sebagian besar 

bahan ujian yang diberikan, maka program pengejaran yang dibuat merupakan 

perbaikan dan pengulangan program yang lalu. 

2. Jika pencapaian hasil belajar yang lalu kurang memuaskan pada bagian-bagian 

tertentu saja, maka seorang guru akan memasukkan bagian tersebut ke dalam 

rencana yang akan dibuatnya. 

3. Jika pencapaian hasil belajar yang lalu kurang memuaskan pada sebagian besar 

siswa, maka program pengajaran yang lalu harus diulang. 

4. Jika pencapaian hasil belajar yang lalu kurang memuaskan hanya terjadi pada 

sebagian kecil siswa, maka guru harus  memberikan program remedial kepada 

siswa-siswa yang bersangkutan. 

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, hasil-hasil 

pengukuran dan penilain akan mempengaruhilangkah-langkah selanjutnya. Apabila 

seorang guru gagal menyadari hasil pengukuran dan penilaian terhadap kegiatan 

yang lalu, yang ternyata tidak berlangsung efektif, maka proses belajar mengajar 

selanjutnya akan menjadi kurang efektif. Begitu pula halnya jika seorang guru gagal 

menyadari kekurangberhasilan siswanya, maka siswa yang bersangkutan pun akan 

mengalami kesulitan yang berkesinambungan, bahkan sampai ke jenjangpendidikan 

berikutnya. 

Dalam kaitannya dengan pemberian bimbingan, data yang diperoleh melalui 

kegiatan pengukuran dan penilaian dapat memberikan informasi mengenai siswa 

yang telah berhasil menunaikan tugas-tugasnya dan siswa-siswa yang tidak/belum 

berhasil menyelesaikan tugas-rugasnya. Siswa yang sudah berhasil dapat diberikan 

kegiatan pengayaan, sedangkan siswa yang tidak/belum berhasil diberikan program 

remedial.  

Mengingat pentingnya pengukuran dan penilain dalam pengajaran di sekolah, 

maka pengetahuan dan keterampilan melakukan pengukuran dan penilaian menjadi 

sesuatu yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi dalam bidang 

pengukuran dan penilaian ini sekurang-kurangnya mencakup kemampuan untuk 

mengembangkan instrumen pengukuran, terutama mengadministrasikan tes ataupun 

instrumen lainnya, serta mengolah dan menafsirkan data hasil belajar.  
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B. Pengertian Evaluasi, Penilaian, Pengukuran dan Tes  

1. Evaluasi 

Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris 

evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran (John M,Echols dan Hasan Shadily, 

1983:220). Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang 

terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrument 

dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan. 

Evaluasi bukanlah sekadar menilai sesuatu aktivitas secara spontan dan insidental, 

melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, 

dan terarah berdasarkan atas tujuan yang jelas.  

2. Penilaian 

Kegiatan evaluasi memerlukan penggunaan informasi yang diperoleh melalui 

pengukuran maupun dengan cara lain untuk menentukan pendapat dan membuat 

keputusan-keputusan pendidikan. Pendapat dan keputusan tentu saja akan 

dipengaruhi oleh kesan pribadi dan sistem nilai yang ada pada si pembuat keputusan 

(Sumadi Suryabrata, 1983;33). Penilaian merupakan proses kegiatan untuk 

mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengukuran hasil 

belajar baik melalui instrumen tes maupun non tes. Dengan demikian maksud 

kegiatan penilaian adalah untuk memberi nilai tentang kualitas sesuatu.  

Kegiatan penilaian tidak hanya berusaha menjawab pertanyaan tentang 

bagaimana atau seberapa jauh suatu proses atau hasil yang dicapai oleh seseorang 

atau suatu program. 

Kegiatan penilaian terbagi menjadi dua, yaitu penilaian formatif dan penilaian 

sumatif. Penilaian yang formatif bertujuan  untuk mengetahui sejauh manakah proses 

pendidikan telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sementara penilaian 

sumatif dimakksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat 

berpindah dari satu unit ke unit lainya.  

Berdasarkan uraian di atas antara tes, pengukuran dan penilaian, ketiganya 

memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain. Penilaian hasil belajar akan 

berhasil dengan baik bilmana menggunakan informasi yang diperoleh melalui tes 

sebagai alat ukurnya.  Namun demikian tes bukanlah segala-galanya, melainkan 

hanya salah satu cara untuk dapat dipergunakan, Sebab ada alat lain, misalnya 

observasi, skala rating, dsb.   
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Adapun unsur pokok dalam  penilaian selain mencakup kegiatan pengukuran 

mencakup pula :  

a) adanya standar yang dijadikan pembanding 

b) adanya proses perbandingan antara hasil pengukuran dengan stsndar, dan 

c) adanya hasil penilaian yang bersifat kualitatif 

Selanjutnya ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk pengertian 

serupa dengan evaluasi atau penlaian, yaitu pengukuran atau measurement, 

penaksiran atau assessment dan test. Namun pengertian assessmet tidak sampai ke 

tarap evaluasi, melainkan sekedar mengukur dan mengadakan estimasi terhadap hasil 

pengukuran.  

3. Pengukuran 

Measurement atau pengukuran diartikan sebagai proses untuk menentukan 

luas atau kuantitas sesuatu (Wondt, Edwin and G.W.Brown, 1957: 1). Pengukuran 

adalah suatu usaha untuk mengetahuikeadaan sesuatu seperti adanya yang dapat 

dikuantitaskan, yang diperoleh dengan cara tes atau cara lain. Hasil suatu pengukuran 

belum banyak memiliki arti, sebelum ditaksirkan dengan jalan membandingkan hasil 

pengukuran dengan standar atau patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam 

penilaian pendidikan patokan itu dapat berupa batas minimal kompetensi materi 

pelajaran yang harus dikuasai atau rata-rata nilai yang diperoleh oleh kelompok. 

Agar kita mudah memahami tentang pengukuran, pada bagian berikut dapat 

dikemukakan  pendapat para ahli, antara lain : 

a) Terbatas pada sesuatu yang bersifat kuantitatif tentang gambaran tingkah laku 

murid ( Norman E Gronlund, 1971) 

b) Tidak lebih dari pelaksanaan observasi secara hati-hati tentang perilaku yang 

bersifat standar ( GeorgianS Adams, 1971) 

c) Menggunakan observasi, skala rating, atau alat lain yang memungkinkan kita 

memperoleh informasi dalam bentuk kuantitatif (Willian A Mehrens dan Irvin, 

1973)  

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengukuran merupakan pemberian angka-angka kepada suatu hal baik berupa orang 

atau obyek tertentu menurut aturan yang jelas. Sebagai contoh, mengukur tinggi 

badan seseorang tentu akan lebih mudah jika dibandingkan dengan  mengukur 

pendengaran seseorang, karena alat ukur berat sudah kita ketahui, sementara untuk 

pendengaran belum kita pahami. Dari beberapa pengertian tantang pengukuran 
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tersebut menunjukkan bahwa ada 2 (dua) karakteristik pengukuran yang utama, yaitu 

pertama adanya penggunaan angka atau skala dan adanya aturan atau formula 

tertentu.  

Adapun unsur-unsur pokok yang  harus ada dalam kegiatan pengukuran  yaitu 

: 1).  adanya obyek yang diukur, 2). adanya tujuan pengkukuran, 3). adanya alat ukur, 

4). proses pengukuran, dan 5). hasil pengkuran yang bersifat kuantitatif 

4. Tes 

Pengertian tes lebih ditekankan pada penggunaan alat pengukuran. Menurut 

Sumadi Suryabrata (1984 :22) tes adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab 

dan atau perintah-perintah yang harus dijalankan, yang mendasakan harus bagaimana 

tester menjawab pertanyaan atau melakukan perintah-perintah itu, penyelidik 

mengambil kesimpulan dengan cara membandingkannya dengan dengan standar atau 

testee yang lain.  

C. Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Tes, Pengukuran dan Penilaian 

Seorang guru yang telah selesai melakukan kegiatan belajar mengajar 

lazimnya ingin mengetahui, apakah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya 

berhasil atau tidak . Untuk itu dia memerlukan tolok ukur yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan , berupa tabel yang menunjukkan tingkat-tingkat keberhasilan tersebut, 

baik berupa angka (1, 2, 3, dst) maupun huruf ( A, B, C, dst). Selanjutnya, untuk 

mendapatkan angka-angka ataupun huruf  tersebut harus ada kegiatan yang 

memungkinkan diterapkannya angka-angka dan huruf dimaksud. Kegiatan untuk 

mendapatkan ukuran-ukuran hasil belajar inilan yang dinamakan pengukuran.  

Pengukuran dapat dilakukan dengan berbagai alat ukur, misalnya dalam 

kehidupan sehari-hari berat diukur dengan timbangan, volume diukur dengan 

takaran, dan sebagainya.  Alat ukur pencapaian hasil belajar siswa juga berbeda-beda 

sesuai dengan jenis kemampuan yang diukur, jumlah siswa yang diukur 

kemampuannya, dan alokasi waktu yang tersedia. Pada pengukuran hasil belajar 

siswa, aspek kognitif lazimnya diukur dengan tes, sikap (afektif) lazimnya diulkur 

dengan skala sikap atau angket, dan kemampuan motorik (psikomotor) lebih tepat 

diukur dengan ter perbuatan.  

Sedangkan penilaian adalah kegiatan pembuatan keputusan mengenai derajat 

keberhasilan belajar masing-masing siswa dan keberhasilan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Jadi kegiatan penilaian merupakan kelanjutan 
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dari kegiatan pengukuran. Hasil-hasil pengukuran tidak memiliki makna apa pun 

sebelum dituntaskan dengan kegiatan penilaian. Istilah yang digunakan dapam 

evaluasi pengajaran yaitu tes, pengukuran dan penilaian merupakan istilah yang 

saling berkaitan dan memiliki hubungan yang sangat erat, tetapi sangat berbeda. 

Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan dunia pendidikan pada 

umumnya ketiga istilah ini sering dicampuradukkan. Hal ini disebabkan karena 

ketiganya berjalan secara bersamaan, hahkan terjadi pada satu kegiatan yang sama.  

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penilaian menggunakan hasil pengukuran, 

yang antara lain didapatkan melalui tes. Oleh karena penilaian tidak hanya 

menggungkan hasil pengukuran, tetapi juga bukan hasil pengukuran (misalnya 

pengamatan informal) maka ruang lingkup penilaian lebih luas daripada pengukuran. 

Dalam hal ini pengukuran lebih terbatas ruang lingkupnya, yaitu sebatas 

mendiskripsikan diri siswa melalui pengangkaan (gambaran kuantitatif) yang 

diperoleh. Di pihak lain penilaian mencakup kedua aspek tersebut, sebagaimana 

tampak pada bagan di bawah ini.  

 

                                                       P     

                                                                                                          Penilaian 

                                                                                                        Pengukuran 

                                                                                                     Tes 

 

 

 

Gambar 1 

D. Hubungan Tes, Pengukuran dan Penilaian 

Dari bagan di atas jelas bahwa tes hanya merupakan salah satu alat atau 

teknik yang dapat digunakan dalam proses pengukuran, sedangkan  pengukuran 

hanya salah satau langkah dalam proses penilaian. Kegiatan penilaian dapat 

dilakukan melalui kegiatan pengukuran dan dapat pula dilakukan tanpa kegiatan 

pengukuran, atau dapat pula dilakukan dengan kombinasi keduanya, serta diikuti 

dengan pertimbangan nilai tertentu. Dengan kata lain, penilaian baru akan terjadi jika 

hasil pengukuran sudah dibandingkan atau ditimbang dengan kriteria, tolak ukur atau 

norma tertentu yang telah ditetapkan.  
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Angka perolehan atau skor yang diberikan guru atas jawaban siswa pada atau 

dalam kegiatan ulangan atau tes, baru merupakan hasil pengukuran, belum 

merupakan hasil penilaian. Jika hanya mencermati skor semata-mata, kita belum 

dapat berbuat banyak untuk menentukan status siswa, dalam arti apakah seorang 

siswa dinyatakan berhasil atau gagal. Setelah skor-skor tersebut diolah  dan 

diinterprestasikan berdasarkan pada kriteria atau norma tertentu, barulah kita dapat 

mentukan status siswa yang bersangkutan. Keputusan yang demikian itu lah yang 

dinamakan penilaian. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengukuran merupakan suatu proses 

yang sistimatik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional dan hasil 

belajar siswa. Ada beberapa gagasan pokok yang terkandung dalam batasan penilaian 

ini, yaitu : 

 Pertama, penilaian adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan. Hal ini 

mengandung arti bahwa penilaian terdiri atas serangkaian kegiatan yang 

direncanakan, mulai dari langkah menetapkan tujuan penilaian, mengembangkan 

instrumen, mengumpulkan data, sampai pada langkah mengambil keputusan.  

Kedua, penilaian dilakukan secara sistematis, dalam arti bahwa kegiatan 

penilaian didasarkan kepada aturan-aturan atau prinsip-prinsip tertentu.  

Ketiga, penentuan tingkat atau pencapaian yang terkandung dalam konsep 

penilaian mengandung makna bahwa setiap kegiatan penilaian mutlak harus 

diperoleh suatu keputuan tertentu.   

Keempat, penilaian merupakan kegiatan penentuan tingkat atau pencapaian 

tujuan instruksional, dalam arti bahwa kegiatan penilaian akan selalu dikaitkan 

dengan tujuan penilaian yang telah dirumuskan. 
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BAB II 

KEDUDUKAN EVALUASI DALAM PENDIDIKAN 

Secara formal, pendidikan diselenggarakan di sekolah. Penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah itu sering dikenal dengan pengajran dimana terjadi proses 

belajar–mengajar yang melibatkan banyak faktor baik pengajar, pelajar, 

bahan/materi, fasilitas mauptun lingkungan. Pengajaran dilaksanakan tidak hanya 

untuk kesenangan atau bersifat mekanis saja tetapi mempunyai misi/tujuan tertentu 

yang dicita-citakan untuk dicapainya. Sehingga dalam usaha untuk mencapai 

misi/tujuan itu semua kegiatan, fasilitas/dana dan daya diorientasikan untuk 

pencapaian misi/tujuan yang dicita-citakan itu. Sehingga dalam usaha mencapai 

misi/tujuan itu perlu diketahui apakah usaha yang dilakukan sudah sesuai/searah 

dengan tujuan ? jika ya, sejauh manakah sudah ditempuh ? adakah faktor-faktor yang 

menghambat usaha itu serta bagaimana mengatasinya ? upaya itu menunjuk pada 

evaluasi. 

A. Strategi Sistem Pengajaran / Instruksional 

Kurikulum sekolah sekarang ini menggunakan pendekatan yang berorintasi 

kepada pencapaian tujuan sehinnga tercapainya tujuan merupakan hal yang penting. 

Oleh karena itu situasi belajar mengajar dipandang dan diperlakukan sebagai suatu 

sistem pengajaran yang terkecil dan selanjutnya itulah yang dimaksud dengan sistem 

pengajaran/instruksional. 

Komponen–komponen dari suatu sistem pengajaran dalam keadaan yang 

bagaimanapun juga sekurang-kurangnya adalah : 

1. Tujuan, yaitu kemampuan dan kelakuan yang diharapkan dikuasai siswa secara 

    langsung setelah selesainya setiap interaksi belajar mengajar 

2. Bahan atau materi pengajaran yang perlu diberikan dan digumuli bersama untuk  

    mencapai tujuan–tujuan yang di inginkan 

3. Metode dan alat perlengkapan yang akan digunakan 

4. Alat dan prosedur evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari program 

bagi tercapainya tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. 

Semua hal di atas merupakan bagian–bagian integral yang tak terpisahkan 

satu sama lain. Komponen-komponen itu terorganisasi didalam kesatuan sebagai 

sistem. Sistem itulah yang dihasilkan sesuai dengan tingkat saling hubunganya. 

Tujuan dan sistem juga merupakan tujuan setiap komponen itu, masing-masing tidak 
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mempunyai tujuan sendiri–sendiri. Hanya kalau semuanya bekerjasama secara 

harmonis barulah tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 

Bagi perencanaan pengajaran, hal ini berarti guru memerlukan kemampuan 

dalam merencanakan sistem pengajaran yang kecil. Secara langsung konsekuensinya 

adalah bahwa proses pembuatan persiapan mengajar di pandang sebagai kegiatan 

perencanaan pendidikan dalam bentuk yang terkecil. Maka secara keseluruhan, guru 

tudak hanya menyajikan bahan melainkan perencana, pelaksana, penilai dan pembina 

dari sistem pengajaran. 

Di samping ke empat komponen di atas, didalam pelaksanaanya sistem 

instruksional yang pengelolaannya bergantung pada faktor guru tentulah mencakup 

kedua hal ini, yaitu : 

1. Guru atau pengajar yang mengelola sistem instruksional. Bersama-sama dengan ke   

    empat komponen terdahulu, guru merupakan komponen masukan yang di program    

    secara instruksional bagi tercapainya tujuan dalam rangka sistem yang sifatnya  

    diwarnai oleh faktor guru sebagai pribadi yang menentukan. 

2. Siswa yang diharapkan mengalami transformasi sehingga mencapai tujuan   

    pendidikan. Ia tak diharapkan untuk lepas sekolah ( drop out ) sebelum menjadi   

    hasil yang baku sebagai komponen keluaran ( output ) yang sebenarnya dari  

    pengejaran sebagai sistem. 

B. Pengertian Evaluasi Pendidikan 

Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan kehidupan manusia sehari-hari. 

Disadari atau tidak, orang sering melakukan evaluasi baik terhadap dirinya sendiri, 

terhadap lingkungan sosialnya atau lingkungan fisiknya. Mulai dari ia berpakaian, ia 

melihat diri sendiri dihadapan kaca untuk mengetahui apakah ia menampilkan diri 

dalam keadaan yang wajar atau tidak. 

Demikian pula halnya dalam peristiwa pendidikan sebagai usaha yang 

disengaja untuk memungkinkan seseorang (siswa) mengalami perkembangan melalui 

proses belajar–mengajar. Program pengajaran dirancang dan dilaksanakan untuk 

tujuan tertentu. Tujuan itu ialah supaya siswa mengalami perubahan yang positif. 

Penilaian berarti usaha untuk mengetahui sejauh mana perubahan itu telah terjadi 

melalui kegiatan belajra mengajar. Maka dapat disimpulkan ciri–ciri evaluasi yaitu : 

1. Mengukur perubahan. Jika hal ini dikaitkan dengan tujuan pengajaran, maka 

perubahan yang di inginkan oleh program pengejaran ialah peningkatan 
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kemampuan. Baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Tujuan pengajaran 

ialah pengusaan perangkat kemampuan yang direncanakan. 

2. Adanya bukti-bukti yang dikumpulkan sebagai dasar penilaian dan 

evaluasinya.Bukti-bukti tersebut perlu dideskripsikan secara jelas. 

3. Pengukuran terhadap bukti yang dideskripsikan. Pengukuran yang dimaksudkan 

adalah bersifat kuantitatif. 

4. Pengambilan keputusan atau  judgement. Berdasarkan hasil pengukuran, akhirnya 

perlu di ambil suatu keputusan : lulus–tidak lulus, berhasil–gagal, baik–tidak 

baik, dan sebagainya. 

 Selanjutnya menurut Roestyah, N.K, dkk. Dalam bukunya ” masalah-

masalah Ilmu Keguruan ” menyebutkan empat pengertian evaluasi :  

1. Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatlkan dan 

mengkomunikasikan suatu informasi bagi pihak-pihak pengambil keputusan 

2. Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data seluas–luasnya, sedalam-

dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab 

akibat dan  hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan 

kemampuan belajar 

3. Dalam rangka pengembangan sistem instruksional, evaluasi merupakan suatu 

kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah berjalan seperti yang telah 

direncanakan 

4. Evaluasi adalah suatu alat untuk menentukan apakah tujuan dan pedidikan dan 

apakah proses dalam pengembangan ilmu telah berada di jalan yang diharapkan. 

Dari batasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 

evaluasi adalah: 

1. Merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dengan cermat 

2. Kegiatan yag dimaksud merupakan bagian integral dari pendidikan, sehingga 

arah dan tujuan evaluasi harus sejalan dengan tujuan pendidikan 

3. Evaluasi harus memiliki dan berdasarkan kriteria keberhasilan yaitu dari : 

a) Belajar murid 

b) Mengajar guru 

c) Program pengajaran 

4. Evaluasi merupakan suatu tes, maka evaluasi dilaksanakan sepanjang kegiatan 

program pendidikan dan pengajaran 
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5. Evaluasi bernilai positif, yaitu mendorong dan mengembangkan kemauan belajar 

siswa, kemampuan mengajar guruserta menyempurnakan progranm pengajaran 

6. Evaluasi merupakan alat (the means) bukan tujuan (the end), yang digunakan 

untuk menilai apakah proses perkembangan telah berjalan semetinya ?dan apakah 

tujuan pendidikan telah tercapai dengan program dan kegiatan-kegiatan yang 

telah direncanakan. 

Evaluasi hasil belajar dilakukan atas hasil pengukuran dari penempilan siswa 

yaitu kemampuan yang didemonstrasikan. Sehubungan dengan ini R. Soebagijo 

menyebut tiga sifat evaluasi, yaitu : 

a) Bersifat tak langsung 

b) Bersifat tak lengkap 

c) Bersifat relatif 

C. Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan 

Sesuai dengan pengertian evaluasi di atas, maka dalam pelaksanaaanya 

evaluasi haru mempunyai dasar yang kuat dan tujuan yang jelas. Dasar yang 

dimaksud adalah prinsip ilmiah yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan 

evaluasi : 

1. Filsafat 

Masalah–masalah yang merupakan dasar dalam pendekatan sistem evaluasi:  

- Apakah evaluasi itu 

- Mengapa evaluasi perlu dilakukan 

- Bagaiman cara memberikannya 

2. Psikologi 

Dalam evaluasi haruslah mempertimbangkan dasar-dasar psikologinya. Evaluasi 

didasarkan dengan mempertimbangkan : 

- Tingkat kesukaran bahan dengan tingkat perkembangan siswa 

- Tingkat kemampuan yang dimiliki siswa yang bersangkutan 

- Teori-teori yang dianut dalam pendidikan / pengajaran 

3. Komunikasi 

Evaluasi dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung kepada siswa. 

4. Kurikulum 

Isi evaluasi harus sesuai dengan materi yang di ajarkan seperti tercantum di 

dalam kurikulum yang telah ada dan telah di laksanakan. 
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5. Manajemen 

Evaluasi perlu diorganisasikan pelaksanaannya, apakah secara individual atau 

kelompok dan bagaimana pengelolaaannya. 

6. Sosio–Anthropologi 

Evaluasi harus sesuai dan berguna dalam masyarakat/kebudayaan untuk 

mencapai suatu kemajuan. 

7. Evaluasi–Measurement 

Dalam evluasi sering menggunakan prosedur, jenis, dan diambil keputusan yang 

bertanggung jawab. 

D. Tujuan dan Fungsi Evaluasi 

Tujuan dan funsi evaluasi ini dikaitkan dengan perencanaan, pengelolaan, 

proses dan tindak lanjut pengajaran/pendidikan, baik yang menyangkut perorangan 

(siswa secara individual), kelompok maupun lembaga. Tujuan dan fungsi evaluasi 

diarahkan pada keputusan – keputusan yang menyangkut : 

1.   Keputusan dalam bidang kelembagaan 

2. Keputusan tentang hasil belajar 

3. Keputusan dalam rangka diagnosa dan usaha perbaikan 

4. Keputusan berkenaan dengan penempatan 

5. Keputusan berkenaan dengan seleksi 

6. Keputusan yang berkenaan dengan layanan bimbingan dan penyuluhan (BP) 

7. Keputusan yang berkenaan dengan kurikulum 

8. Keputusan yang berkenaan dengan penilaian kelembagaan  

Dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi adalah : 

1.  Memperoleh informasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas serta 

     efektivitas belajar siswa 

2.  Sebagai bahan feed back bagi guru dan siswa 

3. Memperoleh informasi yang diperlukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan 

kegiatan mengajar guru 

4. Memperoleh informasi yang diperlukan untuk memperbaiki, menyempurnakan 

serta mengembangkan program 

5. Mengetahui kesukaran – kesukaran apa yang dialami siswa selama dalam belajar 

dan bagaimana mencari jalan keluarnya. 
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Dalam keseluruhan proses pendidikan, secara garis besar evaluasi berfungsi 

unruk:       

1.  Mengetahui kemampuan belajar murid 

2. Mengetahui status akademis seseorang dalam kelompoknya / kelasnya 

      3. Mengetahui penguasaan, kekuatan dan kelamhan seseorang siswa atas suatu unit 

pelajaran 

4.  Mengetahui efisiensi metode mengajar yang digunakan guru 

5.  Menunjang pelaksanaan bimbingan dan penyuluan disekolah yang bersangkutan 

6.  Memberi laporan kepada siswa dan oang tuanya 

7.  Hasil evaluasi dapat dipergunakan untuk keperluan promosi siswa 

8.  Hasil evaluasi dapat dipergunakan untuk keperluan pengurusan 

            9.  Hasil evaluasi dapat dipergunakan untuk keperluan perencanaan pendidikan 

10. Memberi informasi kepada masyarakat yang memerlukan informasi 

11. Merupakan bahan feed back bagi siswa, guru dan program pengajaran 

12. Sebagai alat motivasi belajar siswa 

E. Prinsip – Prinsip Evaluasi 

Prinsip diperlukan sebagai pemandu alam kegiatan evaluasi. Dengan demikina 

tidak hanya digunakan prosedur dan teknik penilai saja, tetapi teknik dan prosedur 

harus dilakukan dalam panduan prinsip itu, yaitu sebagai berikut : 

1. Prinsip keterpaduan 

2. Prinsip Cara Belajar Siswa Aktif ( CBSA ) 

3. Prinsip kontinuitas 

4. Prinsip Koherensi 

5. Prinsip diskriminalitas 

6. Prinsip keseluruhan 

7. Prinsip pedagogis 

8. Prinsip akuntabilitas 
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F. Syarat – Syarat Evaluasi 

Pentingnya peranan evaluasi, ada 8 syarat yang haru sdipenuhi dalam 

pelaksanaan evaluasi, yaitu : 

1. Sahih ( Valid )                                   

2. Terandalkan ( Reliable )             

3. Objektif                                                     

4. Seimbang  

5. Membedakan 

6. Norma 

7. Fair 

8. Praktis                                                        

G. Pendekatan Evaluasi 

Dalam menetukan hasil evaluasi (pengambilan keputusan/judgement )dapat 

dpergunakan 3 pendekatan sesuai dengan keperluannya, yaitu :  

1. Penilaian dengan ukuran mutlak 

2. Penilaian dengan ukuran relatif 

3. Penilaian dengan ukuean self performance 
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BAB III 

TEKNIK DAN PROSEDUR EVALUASI 

HASIL BELAJAR 

A. Pengertian Tes  

Pengertian tes lebih ditekankan pada penggunaan alat pengukuran. Menurut 

Sumadi Suryabrata ( 1984 :22) Tes adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab 

dan atau perintah-perintah yang harus dijalankan, yang mendasakan harus bagaimana 

tester menjawab pertanyaan atau melakukan perintah-perintah itu, penyelidik 

mengambil kesimpulan dengan cara membandingkannya dengan dengan standar atau 

testee yang lain.  

Untuk memahami tentang pengertian tes, berikut ini dikutip beberapa 

pendapat pendapat para ahli, yaitu :  

a. Tes adalah suatu pengukuran yang berisi serangkaian pertanyaan, dimana 

masing-masing pertanyaan memiliki jawaban yang benar (Ebel & Eriesbie, 1986) 

b. Tes merupakan serangkaian tugas-tugas yang digunakan dalam berbagai 

observasi (Sax, 1980) 

c. Tes seringkali berkonotasi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang standar 

yang perlu dijawab ( Mehrenns & Lehmann, 1973) 

B. Kegunaan Tes, Pengukuran dan Penilaian 

Manfaat yang dapat diperoleh melalui tes, pengukuran dan penilaian antara 

lain sebagaimana diuraikan berikut ini  : 

1. Seleksi 

Instrumen tes, pengukuran dan penilaian yang tepat akan mampu menyeleksi 

orang-orang yang dapat atau tidak dapat diterima untuk menduduki pekerjaan 

tertentu. 

2. Penempatan 

Tes untuk keperluan ini terutama didasarkan pada informasi tentang apa yang 

telah dan apa yang belum dikuasai  oleh seseorang. Dengan demikian seseorang 

yang mengikuti  kursus/pendidikan tersebut dapat ditempatkan pada kelas yang 

cocok dengan kemampaunnya.  
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3. Diagnosis dan remedial 

Tes untuk dirancang dengan maksud mengetahui kekuatan dan kelemahan 

seseorang dalam program pendidikan. Setelah tes ini dilakukan maka tahap 

berikutnya dilaksanakan program remedial.  

4. Umpan balik 

Hasil suatu pengukuran yang berupa skor tes dapat digunakan untuk keperluan 

umpan balin baik untuk individu maupun untuk keperluan dosen atau pengajar. 

Skor yang digunakan sebagai umpan balik biasanya skor yang telah 

diinterprestasikan  baik dengan menggunakan norm reference test maupun 

criterion reference test.  

5. Memotivasi dan membimbing belajar 

Hasil tes seyogyanya dapat memotivasi untuk lebih berprestasi, dan dapat 

menjadi pembimbing bagi mereka untuk belajar.  

6. Perbaikan kurikulum dan program pendidikan 

Perbaikan kurikulum dan program pendidikan yang baik hendaknya didasarkan 

pada hasil penilaian pendidikan yang tepat pula, sehingga hal itu tidak sia-sia 

belaka.  

7. Pengembangan ilmu 

Hasil tes, pengukuran dan penilaian yang tepat sudah jelas akan dapat 

memberikan konstribusi bagi pengembangan teori dasar pendidikan.  

C. Etika Tes, Pengukuran dan Penilaian  

Ada 4 ( empat ) hal yang pokok, dalam pelaksanaan tes hasil belajar yang 

etis, yaitu : 

1. Kerahasiaan hasil tes. 

Setiap dosen/guru wajib menjaga kerahasiaan hasil tes baik secara individu 

maupun kelompok. 

2. Keamanan tes 

Tes sebagai instrumen pengukuran yang profesional harus dapat menjamin 

keamanan tes, baik sebelum maupun sesudah digunakan. 

3. Interprestasi hasil tes 

Jika hasil interprestasi tes tidak layak, maka akan membahayakan masa depan 

tester. 
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4. Penggunaan tes 

Tes hasil belajar haruslah digunakan dosen/guru secara patut dan tidak akan 

merugikan bagi setiap peserta didik.  

D. Berbagai jenis tes 

Tes adalah suatu tugas atau pertanyaan yang perlu dijawab dengan benar oleh 

tester. Pengertian tes tersebut dapat dipilah-pilah ke dalam berbagai kelompok, 

sebagai berikut : 

a. Menurut bentuknya, tes dibedakan menjadi : 

1) Tes Tertulis 

a) Tes objektif 

b) Tes essay 

2) Tes lisan  

b. Menurut isi dan tujuannya, tes dibedakan menjadi : 

1) Tes hasil belajar 

2) Tes diagnostik 

3) Tes psikologis : 

a) Tes kecerdasan 

b) Tes minat 

c) Tes bakat khusus 

d) Tes sikap 

e) Tes kepribadian 

c. Menurut pembuatannya : 

1) Tes individual 

2) Tes kelompok 

d. Menurut jumlah peserta atau pengikut tes : 

1) Tes individual 

2) Tes kelompok 

e. Menurut respon atau jawabannya : 

1) Tes tindakan 

2) Tes verbal 

f. Menurut ragamnya : tiap tipe tes objektif dapat dipilah-pilah sebagai berikut : 

1). Tipe uraian jawaban pendek 

2). Tipe tes uraian panjang : 

 a). ragam tes uraian terpimpin 
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 b). ragam ter uraian terbats 

            c) ragam uraian bebas 

      3). Tipe tes obyektif benar salah 

 a). ragam benar salah sederhana 

 b). ragam benar salah dengan koreksi 

      4). Tipe tes obyektif menjodohkan : 

 a). ragam menjodohkan sederhana 

 b). ragam menjodohkan hubungan sebab akibat 

      5). Tipe tes obyektif pilihan ganda 

 a). ragam piliah ganda biasa 

 b). ragam piliah hubungan antar hal 

 c). ragal pilihan ganda analisis kasus 

 d). ragam pilihan ganda kompleks 

 d). ragam pilihan ganda membaca diagaram 

6)  Tipe te isian atau melengkapi 

       a) ragam pertanyaan dengan satu jawaban 

       b) bentuk kalimat tidak lengkap 

       c) bentuk asosiasi 
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BAB IV 

PENGEMBANGAN TES OBJEKTIF 

A. Pengertian Tes Objektif 

Dalam tes objektif siswa dituntut untuk memilih beberapa kemungkinan 

jawaban yang telah ter sedia dan/atau memberi jawaban singkat atau mengisis titik–

titik ditempat yang tersedia. Soal sudah disusun terstruktur dengan sempurna. Tes 

objektif terdiri dari empat jenis yaitu :  

- Tes benar salah ( true fals test ) 

- Tes pilihan ganda ( multiple choice test ) 

- Tes menjodohkan ( multiple test ) 

- Tes isian atau tes melengkapi ( complition test ) 

a) Keuntungan atau kelebihan tes objektif 

1) Mempunyai validias yang tinggi 

2) Memiliki tingkat kepercayaan ( reabilitas ) yang tinggi yang susah dicapai tes 

essay 

3) Dapat meliputi aspek-aspek bahan pelajaran dan kecakapan yang cukup 

lengkap. Tes esssay tidak mungkin 

4) Petunjuknya mudah dimengerti dan pengarjaannya lebih mudah 

5) Skoring lebih mudah dan lebih cepat dari pada tes essay 

6) Item-item tes objektif dapat dianalisa dengan item analisis untuk 

meningkatkan mutu tes–tes yang akan datang 

7) Tes objektif dapat digunakan lagi berulang-ulang kali selama masih valid dan 

tidak bocor 

b) Kekurangan tes objektif 

1) Cara membuatnya memerlukan waktu, tenaga, pikiran dan ketekunan yang 

banyak 

2) Tidak semua aspek pribadi anak dapat diukur dengan tes objektif. Tes 

objektif ini berhasil baik untuk mengukur ingatan atau pengetahuan saja. 

Sukar untuk mengukur berpikir, sikap dan keterampilan 

3) Jawaban anak belum tentu menunjukkan hasil yang sebenarnya sebab anak-

anak kemungkinan hanya akan mengira-ngira saja 

4) Kurang ekonomis, sebab banyak membutuhkan kertas dan lain-lain. 
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B. Tes Benar – Salah 

a) Pengertian 

Soal tes ini berbentuk kalimat berita atau pertanyaan yang mengandung dua 

kemungkinan yaitu benar atau salah. Siswa diminta untuk menentukan pendapatnya 

mengenai pertanyaan-pertanyaan yang menjadi isi dari setiap soal. Bentuk tes ini 

bermacam-macam variasinya jika dilihat dari segi pola pengerjaannya, yaitu : 

1. Tes benar salah bentuk pernyataan 

Dalam bentuk ini soal terdiri dari pernyataan – pernyataan dan siswa diminta 

memilih kemungkinan betul atau salah saja. 

2. Tes benar yang menuntut alasan 

Dalam bentuk ini selain seperti bentuk pertama juga menuntut supaya siswa 

memberi alasan apabila ia tak memilih kemungkinan salah (menyalahkan 

pernyataan soal). 

3. Tes benar salah dengan membetulkan 

Dalam bentuk ini selain seperti bentuk pertama juga menuntut supaya siswa 

membetulkan pernyataan soal yang disalahkan (jika siswa memilih kemungkinan 

salah terhadap pernyataan/soal yang bersangkutan). 

4. Tes benar salah berganda 

Pada tempat ini satu induk persoalan menghasilkan beberapa anak persoalan. 

Beberapa anak persoalan itu dirumuskan dalam pernyataan/soal yang mempunyai 

kemungkinan betul atau salah. 

b) Kebaikan tes benar salah 

- Mudah dan cepat dalam menilai 

- Waktu mengerjakannya cepat 

- Penilaiannya objektif 

- Menyusun soalnya lebih mudah dibanding dengan tes pilihan berganda 

- Mencakup bahwa yang luas dan tidak banyak memakan tempat karena 

biasanya pertanyaan–pertanyaannya singkat saja 

- Dapat dipakai berulang-ulang 

c) Kelemahan–kelemahannya 

- Lama menyusun soalnya dibanding dengan tes essay 

- Kemungkinan mengira–ngira jawabannya benar 
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- Menyusun pernyataan (soal) supaya pernyataan itu benar atau hanya salah 

adalah sulit 

- Kurang dapat membedakan murid yang pandai dari murid yang kurang  

      pandai 

- Reliabilitasnya rendah 

- Bisa membingungkan siswa 

- Hanya dapat mengungkapkan ingatan dan pengenalan kembali 

- Banyak/hal persoalan yang tidak dapat diukur dinyatakan hanya dengan dua 

kemungkinan ( benar atau salah ) saja 

d) Cara menyusun soal 

Syarat – syarat menyusun soal : 

a. Soal harus singkat, jelas dan bukan kalimat ,ajemuk 

b. Jumlah soal harus banyak dan disusun atas dasar tabel spesifikasi 

c. Satu soal harus berisi satu persoalan 

d. Tidak menggunakan kata–kata seperti : selalu, seringkali, pada umumnya 

biasanya, karena kata–kata itu memudahkan murid untuk menerka jawaban 

e. Setiap penyataan/soal harus pasti salah atau betul (tidak mendua arti) 

f. Jumlah soal yang betul dan yang salah harus seimbang 

g. Urutan soal (yang betul dan yang salah) seharusnya tidak mengikuti pola 

yang teratur 

h. Sebaiknya pernyatan tidak diambil langsung dari buku 

i. Tulislah huruf B–S pada permulaan nomor masing–masing item dengan 

maksud untuk mempermudah mengerjakan dan menilai (skoring) 

C. Tes Pilihan Ganda 

a) Pengertian  

Tes ini pada pokoknya menghadapkan kepada siswa sejumlah alternatif 

jawaban, umumnya antara 3 sampai 5 alternatif untuk setiap soal dan tugas siswa 

dalah memilih salah satu diantara alternatif tersebut berdasarkan sesuatu dasar 

pertimbangan tertentu. Sebelum memasuki uraian dengan contoh – contoh ada 

baiknya kalau diberikan definisi tentang beberapa pengertian yang akan selalu 

kembali dipergunakan dalam uraian – uraian selanjutnya. 

Stem adalah bagian pokok dari soal yang merumuskan isi soal. Stem ini bisa 

jawaban yang menyertainya dinamakan options atau kalau diterjemahkan secara 
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berbentuk pertanyaan, perintah maupun kalimat tidak sempurna. Alternatif–alternatif 

langsung pilihan–pilihan. Alternatif yang benar dinamakan key atau kunci, 

sedangkan alternatif–alternatif lainnya yang bertujuan mempersulit proses pencapain 

jawaban yang benar dinamakan distractors atau kalau secara langsung diterjemahkan 

pengganggu – pengganggu / pengecoh. 

b) Jenis tes pilihan berganda 

1. Tes pilihan ganda dengan menemukan satu – satunya jawaban yang benar 

2. Tes pilihan ganda dengan memilih jawaban yang terbaik 

3. Tes pilihan ganda dengan memilih lebih dari satu jawaban benar 

4. Tes pilihan ganda yang menggunakan gambar, bagan, peta dan lain-lain 

c) Kebaikan tes pilihan ganda 

- Lebih fleksibel dan efektif 

- Mencakup hampir seluruh bahan pelajaran 

- Tepat untuk mengukur penguraian informasi, perbendaharaan kata–kata, 

pengertian–pengertian, aplikasi prinsip, rumus serta kemampuan untuk 

menginterprestasikan data 

- Dapat juga untuk mengukur kemampuan siswa dalam hal membuat 

penafsiran, melakukan pemilihan, mendiskriminasikan, menentukan pendapat 

atas dasar alasan tertentu dan menarik kesimpulan 

- Koreksi dan penilaiannya mudah 

- Objektif 

- Dapat dipakai berulang-ulang 

d) Kelemahan tes pilihan ganda 

- Sulit serta membutuhkan waktu yang lama dalam menyusun soal 

- Tidak dapat dipakai untuk mengukur kecakapan siswa dalam 

mengorganisasikan bahan. 

e) Petunujuk umum pernyataan tes pilihan ganda 

a) Stem hendaknya secara spesifik mengembangkan persoalan yang dimaksud 

untuk dikemukakan kepada siswa sehingga begitu membaca, siswa mudah 

meeperoleh ganbaran kemana arah persoalan 

b) Kunci jawaban harus tidak bisa diperdebatkan lagi 

c) Berlawanan adengan ketentuan kedua diatas, alternati-alternatif yang 

dicantumkan sebagai distractors tidak boleh terlalu jelas kelihatan” salahnya” 
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”atau” dan ”ketidak-masuk-akalannya ” sehingga testee bisa menjawab cukup 

dengan mengeliminasi alternati – alternatif yang tidak masuk akal 

d) Soal – soal manapun alternatif tidak boleh diambil secara kata demi kata dari 

buku sehingga kemungkinan jawaban siswa menjawab benar bukan karena ia 

menguasai bahannya akan tetapi karena bunyi kalimatnya yang sangat 

familiar 

e) Untuk masing–masing soal hendaknya disediakan antara 4 sampai 5 options, 

kurang dari itu menyebabkan soal menjadi terlalu mudah, akan tetapi lebih 

dari itu menyebabkan sulit untuk dibuat perbedaan – perbedaan yang jelas 

diantara alternatif yang satu dengan alternatif yang lain 

f) Setiap soal harus berdiri sendiri dalam arti bahwa jawaban terhadap soal yang 

satu tidak boleh memberi bantuan dalam menjawab soal yang lain 

g) Harus dihindarkan soal–soal yang menuntut terlalu banyak detail, lebih–lebih 

apabila detail–detail tersebut merupakan fakta–fakta yang tidak terlalu 

penting maknanya selain menuntut hafalan–hafalan mekanis 

h) Sebagaimana juga tes objektif yang lain, stem maupun options harus 

dirumuskan secara sederhana dan to the point. 

D. Tes Menjodohkan 

a) Pengertian 

Tes ini sebenarnya merupakan bentuk khusus dari tes pilihan berganda. Isi 

yang membedakan keduanya adalah bahwa dalam bentuk menjodohkan tidak hanya 

ada satu alternatif jawaban. Jawabannya harus dituliskan dalam satu kemungkinan 

jawaban. Secara nyata dalam tes bentuk ini disediakan dua kelompok bahan, dan 

siswa harus mencari pasangan/jodoh–jodoh yang sesuai antara bahan yang terdapat 

pada kelompok bahan yang tedapat pada kelompok pertama dan pada kelompok 

kedua. 

b) Kelebihan tes menjodokan 

- Baik untuk mengukur proses mental yang rendah (knowledge) 

- Kemungkinan untuk mengukur proses mental yang tinggi tetap ada tetapi sulit 

sekali 

- Onjektif 

- Mudah disusun 
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- Cocok untuk mengukur informasi–informasi yang berbentuk fakta dari suatu 

pengertian, hubungan antar pengertian atau konsep-konsep 

c) Kelemahan tes menjodohkan 

Kelemahan dari soal tes bentuk ini adalah sukar untuk mengukur proses 

mental yang tinggi dan siswa cenderung untuk mebuat penafsiran-pebansiran 

d) Petunjuk praktis penyusunan soal : 

1. Buatlah pengantar sejelas mungkin 

2. Bentuklah tes terdiri dari sederatan (satu seri) pertanyaan/persoalan dan 

sederetan jawaban 

3. Hal-hal yang disusun baik dalam pertanyaan maupun jawaban hendaknya 

homogen 

4. Jumlah jawaban buatlah lebih banyak daripada jumlah pertanyaan 

5. Batasi tiap kelompok jangan lebih dari 10 pertanyaan, jika ingin lebih banyak 

buatlah beberapa kelompok 

6. Semua pertanyaan dan jawaban hendaknya dibuat pada hanya satu halaman 

saja 

7. Setiap satu pertanyaan usahakan hanya ada satu jawabanyang benar 

8. Tiap pertanyaan diberi waktu pengerjaan maksimum ½ menit 

9. Buatlah kunci jawaban dan pedoman penilaiannya 

E. Tes Isian 

a) Pengertian 

Tes isian adalah tes tertulis yang menuntut siswa untuk mengisikan 

perkataan, ungkapan atau kalimat pendek sebagai jawaban terhadap kalimat yang 

tidak lengkap atau jawaban atau suatu pertanyaan atau jawaban atas asosiasi yang 

harus dilakukan.    

Sesuai dengan bentuknya, terdapat tiga jenis tes isian yaitu : 

1.Bnetuk pertanyaan dengan satu jawaban 

Contoh : Siapakah proklamator bangsa Indonesia ? 

2.Bentuk kalimat tidak lengkap 

Dimana siswa tinggal mengisi satu jawaban yang dibutuhkan.  

Contoh : Proklamator bangsa Indonesia adalah .......... 
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3.Bnetuk asosiasi 

Persoalan diajukan dalam bentuk pertanyaan dan kemudian diikuti (digabungkan) 

dengan kalimat–kalimat tidak lengkap dan siswa diminta untuk mengisi / 

melengkapi kalimat tersebut 

Contoh : Tulislah tempat dimana barang–barang berikut ini dihasilkan : 

1. Aspal       : ............................... 

2. Inatn        : ............................... 

3. Batu Bara : .............................. 

b) Kebaikan tes isian 

- Mudah dalam penyusunannya, terutama untuk mengukur ingatan/pengetahuan 

- Sedikit kesempatan untuk menduga–menduga jawaban 

- Cocok untuk siswa kelas/tingkat rendah 

c) Kelemahan tes isian 

- Sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi 

- Sulit menyusun soal yang hanya satu jawaban, lebih–lebih untuk proses mental 

yang tinggi 

- Sulit penilainnya jikaterdapat bermacam–macam jawaban yang benar 

d) Petunjuk praktis penulisan soal 

1. Dalam membuat pertanyaan jangan terlalu banyak kata yang dihilangkan. 

Hendaknya pengertian yang penting saja, tetapi maksud dari kalimat tetap jelas 

dan mudah dipahami 

2. Jawaban yang diinginkan hendaknya benar–benar dibatasi 

3. Titik–titik (tempat siswa menulis jawaban) sebaiknya diletakkan pada ujung 

pernyataan 

4. Jika masalah/persoalannya memerlukan jawaban yang berupa angka, 

nyatakanlah satuan– satuan tertentu dalam perhitungan itu 

5. Berilah waktu maksimal 1 ½ menit untuk setiap nomor soal 

6. Jangan mengambil alih soal langsung dari buku teks 
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BAB V 

PENGEMBANGAN TES ESSAY 

A. Pengertian tes essay 

Tes jenis ini biasanya berupa soal–soal yang masing–masing mengandung 

permasalahan yang dituntut penguraian sebagai jawabannya. Tes essay dibedakan 

menjadi dua, yaitu tes essay jawaban singkat dan tes essay jawaban panjang atau 

luas. Tes essay jawaban singkat menuntut siswa memberikan jawaban satu atau dua 

kalimat dengan kata–katanya sendiri. Contoh : jawablah pertanyaan dibawah ini 

dengan singkat dan jelas. 

1. Sebutkan dua alasan pokok mengapa KB perlu bagi masyarakat Indonesia ? 

2. Apakah arti transmigrasi? 

3. Apakah perbedaan transmigrasi da urbanisasi? 

Tes essay jawaban panjang/luas menuntut siswa menjawab berupa uraian 

yang panjangnya sekitar setengah halaman folio atau lebih.  

Contoh : jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas. 

1. Sebutkan dan jelaskan faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pembangunan Indonesia? 

2. Mengapa pancasila dijadikan sebagai satu–satunya asas dalam kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat? 

B. Kebaikan tes essay 

- Dapat mengukur proses mental yang tinggi 

- Dapat mengukur kesanggupan siswa untuk menjawab pertanyaan dengan kata–

kata sendiri 

- Dapat mendorong siswa untuk mempelajari bagaimana menyusun dan 

menyatakan pengertian mereka secara aktif dengan gaya bahasa dan caranya 

sendiri 

- Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam 

bentuk kalimat yang bagus 

- Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan 

- Sedikit sekali memberi kesempatan kepada siswa untuk menerka jawaban 

ataupun untuk menyontek teman 

- Hanya memerlukan sedikit waktu untuk menulis soal 
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- Memberi kemungkinan kepada guru untuk langsung menilai proses berpikir 

masing–masing siswa 

- Mudah disiapkan dan disusun 

C. Kelemahan tes essay 

- Pengaruh subjektif cenderung berperan di dalam pemberian ankga 

- Biasanya soalnya sedikit sehingga kurang bisa mencakup seluruh isi bahan 

- Waktu memeriksa lama 

- Pertanyaan sering bersifat kabur, sukar dipastikan aspek mana yang diperlukan 

1) Pemakain tes bentuk essay 

a) Jumlah siswa yang diuji kecil jumlahnya 

b) Guru ingin mengetahui sampai sejauh mana perkembangan skill siswa untuk 

dapat menyatakan jawaban yang diberikan dalam bentuk tulisan terhadap soal 

yang diujikan 

c) Guru lebih tertarik kepada cara–cara siswa memecahkan persoalan itu, tidak 

hanya kepada hasil 

d) Guru lebih percaya kepada kecakapannya sebagai pembaca yang kritis daripada 

penulis soal tes objektif yang baik 

2) Petunjuk penyusunan tes essay 

Satu hal yang biasanya dianggap suatu kebaikan dalam tes essay adalah mudah 

dalam menyusun soal. Tetapi faktor mudah dalam menyususn soal itu tidak berarti 

bahwa soal yang disusun itu belum tentu baik. Agar soal tes essay yang disusun itu 

baik, maka kita perlu memperhatikan hal–hal sebagai berikut : 

a) Sediakan waktu yang cukup untuk menyusun soal 

b) Soal–soal harus megandung persoalan/permasalahan, karena tes essay itu bukan 

sekedar mengukur pengetahuan 

c) Masalah itu dirumuskan secara eksplisit (jelas), karena rumusan yang eksplisit 

itu akan menjauhkan dari kemungkinan–kemungkinan timbulnya interprestasi 

yang berbeda–beda 

d) Hendaknya soal tidak mengandung kalimat–kalimat yang disalin langsung dari 

buku atau catatan 

e) Pada waktu menyusun soal hendaknya sudah dilengkapi dengan kunci jawaban 

serta pedoman penilaiannya 
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f)  Hendaknya diusahakan pertanyaan bervariasi antara ”jelaskan”, ”mengapa”, 

”bagaimana”, ”seberapa jauh”, agar dapat diketahui pengusaan siswa terhadap 

bahan 

g) Di dalam tes essay tidak memberi kesempatan untuk memilih soal, karena : 

- Dengan memilih berarti spekulasi mulai berlaku 

- Untuk memilih soal yang mana yang mudah, sehingga waktu untuk 

mengerjakan tes terkurangi 

- Sukar memberiangka, karena sukar membandingkan jawaban murid–murid 

yang satu dengan yang lain 
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BAB VI 

PEDOMAN PEMBUATAN ALAT TES 

Kemampuan dalam menulis soal lebih merupakan seni daripada ilmu. Akan 

tetapi pengetahuan mengenai hal hal teknis dalam penulisan soal serta latihan 

menulis soal dengan menggunakan rambu–rambu yang telah diakui baik oleh para 

ahli tentulah meningkatkan kemampuan tersebut. Berikut ini akan disajikan pedoman 

yahg diharapkan dapat merupakan rambu–rambu bagi para penulis soal untuk dapat 

menghasilkan soal–soal yang lebih memenuhi syarat. Perlu diingat bahwa pedoman 

ini hanyalah semacam saran yang perlu diikuti dan bukanlah aturan yang mengikat. 

A. PEDOMAN PENULISAN TES OBJEKTIF 

1) Pedoman Umum 

1. Nyatakanlah soal sejelas mungkin 

Hanya sedikit kata–kata diluar soal–soal tes yang dibaca orang dengan sangat 

kritis untuk mendapatkan kejelasan nmaknanya. Masalah kejelasan dan kekaburan 

merupakan masalah yang akut dalam soal tes objektif, karena setiap soal biasanya 

merupakan unit yang terisolasi. Setiap soal tes objektif  harus jelas dalam bahan dan 

pada dirinya sendiri. Kemampuan suatu soal untuk membedakan orang mampu 

(pandai) dari yang kurang mampu (kurang pandai) yang mungkin sangat terhambat 

oleh kurangnya kejelasan. Soal itu harus menunjukkan (memberikan) jawaban dan 

bukan apakah si pengambil tes dapat mengerti pertanyaannya. 

2. Pilihlah kata–kata yang mempunyai arti tepat 

Kekurang jelasan dalam suatu soal biasanya bersumber pada kekurangcermatan 

dalam memilih kata–kata. Kata–kata yang umum seperti pemerintah, efektif, kerja 

keras, dan yang sejenisnya seringkali tidak mempunyai arti yang tepat. 

3. Hindarkan pengaturan kata–kata yang kompleks atau janggal 

Struktur kalimat hendaklah sesederhana mungkin. Sering kali kalimat yang 

kompleks dapat disederhanakan dengan jalan memecahnya menjadi dua kalimat. 

Banyak berguna kalau penulis soal bertanya kepada diri sendiri mengenai apakah 

sebenarnya inti soal yang akan ditulisnya. 
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4. Masukkan semua keterangan yang diperlukan sebagai dasar untk melakukan 

permintaan jawaban 

Seringkali keterangan itu ada dibenak penulis soal tetapi tidak 

ditejermahkannya secara eksplisit ke dalam soal. Penulis soal itu lupa bahwa individu 

yang berbeda darinya memerlukan keterangan itu dinyatakan secara eksplisit. 

5. Hindarkan memasukkan kata–kata yang tidak berfungsi 

Suatu kata atau frase tidak berfungsi kalau kata atau frase itu tidak memberikan 

kontribusi kepada pemilihan jawaban. Seringkali kata–kata atau frase yang tidak 

relevan itu mudah dimasukkan dalam pembahasan gasasan soal, tetapi setelah dikaji 

ternyata tidak relevan bagi keputusan pemilihan jawaban. Kadang–kadang penilis 

soal mungkin memasukkan pernyataan pengantar sebagai usaha untuk membuat soal 

lebih layak atau lebih penting. 

6. Rumuskanlah soal sejelas dan setepat mungkin 

Ketidaktepatan seringkali terjadi karena tidak disengaja. Unsur ini, walaupun 

mungkin tidak mempengaruhi pemilihan jawaban yang benara atau eliminasi 

jawaban yang salah, perlu dihindari. Unsur ini akan menimbulkan bahwa sipenulis 

soal sendiri kurang menguasai hal yang ditanyakan dan menimbulkan perasaan 

kurang beruntung dan diperlukan kurang adil pada pihak pengembil tes. 

7. Sesuaikan taraf kesukaran soal dengan kelompok dan tujuan yang 

dimaksudkan 

Kegunaan suatu soal dealam tes sebagian besar tergantung kepada taraf 

kesukaran soal itu tampak bagi kelompok yang dimaksudkan untuk dites. Walaupun 

pendapat sunjektif mengenai taraf kesukaran soal itu pada umumnya tidak akurat, 

namun individu yang mengenal taraf kemmpuan umum kelompok yang akan dites 

dan hasil tesnya pada tes sejenis akan dapat memperkirakan kesukaran soal itu 

dengan baik. 

8. Hindarkan isyarat kearah jawaban benar yang tidak perlu 

Isyarat tidak relevan mungkin membuat soal menjadi lebih mudah atau bahkan 

mengubah sama sekali dasar diskriminasinya. Apabila semua pengambil tes 

mengenal isyarat itu dan mereka semua menjawab dengan benar, maka soal itu lalu 

tidak mempunyai daya diskriminasi. Apabila hanya mereka yang pandai yang 

menangkap isyarat itu dan yang kurang pandai tidak mengenalnya maka soal itu 

tidak amat terganggu. Namun pada umumnya sejumlah pengambil tes yang 
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sebenarnya tidak tahu mana jawaba yang benar mengenal isyarat itu, dan karenya 

dapat memilih jawaban yang benar. Dalam hal ini maka soal itu lalu menjadi lemah. 

2). Pedoman Khusus 

a) Pedoman penulisan soal bentuk jawaban singkat atau isian 

1. Gunakan bentuk jawaban–singkat hanya untuk pertanyaan–pertanyaan yang dapat  

    dijawab dengan kata 

2. Jangan mengambil pernyataan–pernyataan dari teks atau buku dan 

menggunakannya sebagai soal bentuk–jawaban singkat 

3. Buatlah pertanyaan atau petunjuk yang eksplsit 

4. Sediakan tempat yang cukup untuk memberi jawaban dan mempermudah skor 

5. Dalam soal–soal  yang menghendaki atau berkaitan dengan angka–angka,  

     dituntut kecermatan 

6. Usahakan agar soal–soal yang menghendaki atau berkaitan dengan angka  

    jawabannya adalah bilangan utuh 

b) Pedoman penulisan soal bentuk bena  –salah 

1. Soal benar– alah hendaknya didasarkan pada pernyataan yang ”benar–benar  

    benar” atau ”benar–benar salah”  

2. Hindarkan pengguanaan kalimat yang panjang dan melibatkan berbagai 

keterangan 

3. Hindarkan pengguanaan kalimat yang diambil langsung dari buku teks 

4. Hendaklah jumlah soal cukup banyak 

5. Jumlah soalyah harus dijawab dengan benar dan yang haru sdijawab dengan salah  

     hendaklah seimbang 

6. Urutan soal–soal yang harus dijawab denganbenar dan harus dijawab dengan salah  

     hendaklah janga selalu sama 

c) Pedoman penulisan soal bentuk pilihan ganda 

1. Gunakan pertanyaan langsung atau peryataan tak lengakp sebagai batang tubuh  

     soal 

2. Pada umumnya, masukkan kedalam batang tubuh soal kata–kata yang akan  

    Berulang dalam kemungkinan jawaban 

3. Hindarilah penggunaan pernyataan negatif  

4. Sediakan jawaban yang para ahli/orang yang kompeten akan sependapat 

5. Buatlah semua kemungkinan jawaban sesuai dengan batang tubuh soal 
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6. Buatlah semua pengecioh masuk akal dan menarik bagi pengikut tes yang kurang       

     tahu atau kurang mampu dalam hal yang di ukur oleh soal yang bersangkutan 

7. Hindarkan penggunaan pengecoh yang terlalu teknis 

8. Hindarkan penggunaan jawaban yang tumpang tindih satu sama lain 

9. Gunakan ”bukan–salah satu yang tersebut diatas ”hanya untuk soal–soal yang  

     menghendaki jawaban terbaik 

10. Jika soal itu mengenai definisi suatu istilah, pada umumnya lenih baik untuk 

      menempatkan istilah itu pada batang tubuh dan definisi–definisi pada  

      kemungkinan  jawaban 

d) Pedoman penulisan soal bentuk menjodohkan 

1. Kelompokkan hanya premis–premis yang homogen dan jawaban–jawaban yang  

     homogen 

2. Gunakan daftar jawaban yang relatif singkat 

3. Aturlah premis–premis dan jawaban–jawaban itu demikian rupa sehingga   

    bena–benar jelas bagi pengambil tes 

4. Dalam petunjuk jelaskan dasar yang digunakan untuk menjodohKan 

5. Jangan membuat  penjodohkan sempurna atau lawan satu 

B. PEDOMAN PENULISAN TES ESSAY 

Ada dua hal pokok yang harus Anda perhatikan unutk mengembangkan tes 

essay atau tes uraian yang baik, yaitu: 

1) Bagaimana cara menulis atau mengkonstruksi tes essay agar dapat mengukur 

tujuan yang ingin Anda ukur. Kedua, bagaimana anda dapat membuat pedoman 

penskoran yang baik. Dalam hal ini akan dijabarkan beberapa yang perlu Anda 

perhatikan pada saat menggunakan tes essay antara lain sebagai berikut : 

2) Tulislah tes essay berdasarkan perencanaan yang  telah Anda buat.dimana dalam 

perencanaan tes. Adapun beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan 

dalam membuat perencanaan tes uraian adalah sebagai berikut : 

a) Menentukan tujuan pembelajaran yang ingin diukur 

b) Menentukan sampel yang representatif 

c) Menetukan jenis tes yang digunakan 

d) Menetukan tingkat kesukaran butir soal 

e) Menetukan waktu ujian 

f) Menentukan jumlah butir soal 
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3) Gunakan tes untuk mengukur hasil belajar ya ng sukar atau tidak tepat jika diukur 

dengan tes objektif. 

4) Untuk membantu mempermudah dalam membuat tes uraian agar dapat mengukur 

jenjang berpikir yang tinggi, kembangkanlah butir-butir soal tesebut daru suatu 

kasua. Dari kasus tersebut tuliskan beberapa pertanyaan yang Anda inginkan 

5) Usahakan agar pertanyaan yang Anda berikan  mengungkap pendapat siswa,. 

Bukan hanya sekedar menyebutkan fakta. Untuk itu digunakan kata-kata tanya 

seperti jelaskan, bandingkan, hubungkan, simpulkan, analisislah, 

kelompokkanlah, indentifikasikanlah, dan sebagainya.hindarkan penggunaan kata 

tanya seperti sebutkan, karena penggunaan kata tanya seperti itu hanya akan 

meminta siswa untuk menyebutkan fakta, bukan mengungkapkan pendapat.  

6) Rumuskan pertanyaan dengan jelasdan tegas sehingga tidak menimbulkan salah 

tafsir bagi siswa. 

7) Rancanglah sejumlah pertanyaan yang memang dapat dikerjakan oleh siswa 

dalam suatu waktu yang telah Anda tentukan. Kejadian yang sering terjadi adalah 

siswa belum dapat menyelesaikan seluruh butir soal tetapi waktu mengerjakan 

sudah habis. Agar hal tersebut tidak terjadi maka pada saat penyususnan tes, 

Anda perlu mempertimbangkan kemampuan dan kecepatan menulis siswa. 

8) Hindari penggunaan pertanyaan pilihan. Yang dimaksud petanyaan pilihan 

adalah dengan meyediakan sejumlah pertanyaan, kemudian siswa diberi 

kebebasan untuk mengerjakan beberapa butir pertanyaan saja. Misalkan 

mnyediakan 8 butir pertanyaan kemudian siswa diminta untuk mengerjakan 5 

dari 8 butir pertanyaan tersebut. 

9) Pada butir soal, tulisakan skor maksimal yang dapat diperoleh siswa apabila ia 

dapat mengerjakan butir soal tersebut dengan baik. Hal ini penting bagi siswa 

untuk memprediksi skor yang diperoleh setelah ia mngerjakan keseluruhan tes 

tersebut. 
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BAB VII 

PETUNUJUK PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA 

DALAM PENULISAN SOAL 

A. Pendahuluan 

Pada dasarnya penilaian soal berpegang pada kaidah–kaidah bahasa Indonesia 

yang benar. Untuk mendapatkan soal–soal yang baik dengan keahlian yang memadai,  

para guru harus memperhatikan : 

- Masalah materi pelajaran meliputi Tujuan Instruksional dan kisi–kisinya 

- Konstruksi soal 

- Bahasa 

Masalah bahasa dalam soal, yang terpenting adalah pembahasan ide soal dan 

bahasa tulisan soal. Soal yang baik berdasarkan pembahasan ide soal adalah soal 

yang dapat mengukur apa yang hendak di ukur yaitu dengan menggunakan bahasa 

yang jelas, hubungan antara stem dan option jelas dan logis, tidak berbelit–belit, 

dapat dipahami oleh siswa sesuai dengan tingkat sekolahnya. Mengenai bahasa 

tulisan dalam menulis soal pada prinsipnya berpedoman pada kaidah–kaidah Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD). Guna keseragaman penulisan soal maka ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan oleh guru. 

B. Penulisan Huruf 

1. Huruf Besar 

a.  Hauruf besar selalu dipakai diawal stem 

b. Huruf besar dipakai diawal option, jika : 

1) Stem diakhiri dengan tanda tanya (?) atau tanda seru (!) 

2) Options berbentuk kalimat, peribahasa atau tema suatu bacaan 

3) Penulisan huruf besar yang lain dapat dilihat pada EYD 

2. Huruf Kecil 

Huruf kecil selalu dipakai diawal option, kecuali pada ketentuan A di atas 

Contoh : Bahasa Indonesia adalah ditetapkan sebagai .... 

a. bahass resmi 

b. bahasa nasional 

c. bahasa pengantar di sekolah 

d. bahasa pengantar di rumah 

Kunci / Keys adalah : 1, 2 dan 3 adalah betul 
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C. Tanda Baca 

1. Tanda Tanya (?) 

a. Tanda tanya dipakai pada akhir stem atau option yang berbentuk pernyataan 

b. Setelah tanda tanya (?) atau tanda seru (!) tidak diperkenankan memberi tenda 

titik (.) 

2. Tanda titik (.) 

a. Jumlah titik pada akhir stem yang tidak diakhiri dengan tanda seru sebanyak 

4 (empat). Dimana tiga titik untuk untuk penghilang teks dan satu titik untuk 

menandai akhir kalimat 

b. Jumlah titik pada bagian kalimat yang dihilangkansebanyak tiga titik ditengah 

kalimat dan 4 titik diakhir kalimat. Hal ini berlaku juga untuk puisi  

c. Tanda titik dipakai di akhir option bila : 

- Option berbentuk kalimat 

- Option berbentuk peribahasa 

- Stem di akhiri tanda tanya atau tanda seru 

- Tanda titik dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan 

atau kepala lustrasi, tabel dan sebagainya 

3. Garis Bawah 

a. Garis bawah dipakai utuk nama buku, majalah dan surat kabar yang dikutip 

b. Garis bawah di pakai pada penekanan maksud soal 

c. Kata tidak atau bukan di tulis bergaris bawah pada pernyataan soal yang 

berbentuk negatif 

d. Kata kecuali dalam stemdi tulis dengan huruf kecildan bergaris bawah 

e. Kata sebab (dalam bentuk analisis hubungan antar hal)di tulis dengan huruf 

kecil dan bergaris bawah. Pada pernyataan kedua (setelah kata sebab)dimulai 

dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda titik diakhir kalimat 

f. Penulisan awalan, akhiran, sisipan dan konflik diberi tanda pemisah (-)dan 

bergaris bawah 

g. Penggunaan garis bawah pada setiap kalimat yang diperlukan harus tetap kata 

h. Penggunaan garis bawah pada kata ulang harus penuh 

i. Garis harus dipakai pada kolom jawaban atau kolom isian tes essay, bukan 

tanda titik–titik dengan ketentuan panjang dan jumlahnya sama untuk setiap 

soal 

j. Perkecualian : 
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- Dalam cetakan kata yang bergaris bawah menjadi huruf miring 

- Pada huruf  Braile garis bawah diganti dengan tanda petik (” .... ”) 

4. Tanda Koma (,) 

Tanda koma (,) dipakai sebelum kata : 

a. Sebab, ( bentuk analisis hubungan antar hal ) 

b. Kecuali, ( bentuk melengkapi empat pilihan ) 

5. Tanda Petik (’ ..... ”) 

a. Tanda petik dipakai untuk mengapit kalimat atau memperjelas maksud soal 

pada pernyataan soal 

b. Tanad petik mengapit petikan langsungyang berasal  dari pembicaraan, 

naskah atau bahas tertulis lain 

D. Penulisan Tanda / Lambang 

1. Tanda / .. / untuk penilisan fonem 

2. Tanda / .. / menandai batas klausa 

E. Penulisan Kata 

1. Menghindarkan penggunaan kata tersebut pada soal/stem. Gunakan kata di atas, di 

Bawah 

2. Menghindarkan perulangan kata/ungkapan pada stem dan option yang 

memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar 

3. Menghindari penggunaan kata/ungkapan yang bermakna luas atau bersifat tidak  

     tentu seperti kata kebanyakan, seringkali, kadang–kadang dsb 

4. Penggunaan nama orang, nama tempatharus yang sudag dikenalumum 

5. kesatuan nama/frase harus ditulis dengan lengkap dan utuh. Tidak boleh 

dipisahkan antara stem dan option 

6. Kata depan dan awalan 

a. kata depan di, ke dan dari harus di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya, 

karena kata depan itu mempunyai kedudukan sebagai kata. Dan fungsinya 

menyatakan tempat 

b. Di, ke dan dari selalu di tuluskan serangkain pada kata :  

    kepada, daripada, kemari (tidak ada pasangan di mari dan dari mari), keluar 

(lawan masuk) 

c. Awalan di, di tulis serangkaian pada kata yang mengikutinya biala : 
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- Terdapat pada kata kerja, baik kata kerja itu berakhiran kan atau ’i maupun 

tanpa akhiran 

- Kata kerja berawalan di- mempunyai bentuk lawan awalan me- 

7. Partikel ” pun ” 

a. Kata pun yang menyertai kata kerja, kata ganti, kata bendadan kaata sifat 

harus di tuliskan terpisah dari kata yang mendahuluinya 

b. kata pun yang di tulis serangkai pada kata mendahuluinya terdapat pada: 

- Pun, ysng berfungsi sama dengan kata – kata yang menyatakan perlawanan 

   Contoh : Biarpun, kandatipun, meskipun, sengguhpun, walaupun 

  - Pun yang merupakan klitika 

Contoh : adapun            kalaupun 

                              andapun          meskipun 

                              ataupun          kedatipun 
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BAB VIII 

PENGEMBANGAN SPESIFIKASI TES 

A. Tujuan Tes 

Apabila suatu proyek pengembangan tes dilakukan dengan konsep yang 

kabur mengenai tujuan-tujuannya, hasilnya mungkin akan mengecawakan. Karena itu 

langkah pertama dalam merencanakan sesuatu tes adalah merumuskan dengan jelas 

tujuan-tujuan tes itu dan mencapai kata sepakat antara orang-orang yang akan 

mengambil bagian dalam penyusunan tes itu mengenai tujuan-tujuan tersebut. Untuk 

mnedapatkan kejelasan mengenai tujuan-tujuan itu yang akan disusun, para petugas 

pengembangan tes harus mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut ini : 

( 1 ) Daerah–daerah prestasi khusus yang mana yang akan diukur? 

( 2 ) Siapakah yang akan dites? 

( 3 ) Bagaimanakah nantinya skor-skor hasil tes tersebut akan digunakan? 

( 4 ) Berapakah waktu yang tersedia untuk mengerjakan tes tersebut? 

Jika pertanyaan–pertanyaan di atas itu belum di jawab secara jelas dan tepat, 

maka langkah-langkah berikutnya sangat mungkin akan mengalami kesulitan. 

B. Kisi–Kisi Pembuatan Tes 

b. Fungsi kisi-kisi tes 

Tujuan penyusunan kisi-kisi tes adalah merumuskan setepat mugkin ruang 

lingkup dan tekanan tes dan bagian-bagiannya, sehingga perumusan tesebut dapat 

menjadi petunjuk yang efektif bagi si penyusun tes. Jadi, dalam kisi-kisi ini 

dirumuskan tujuan-tujuan khusus yang dijabarkan dari tujuan-tujuan umum yang 

telah dirumuskan di atas. 

Dalam beberapa hal tujuan-tujuan khusus itu telah sangat jelas, misalnya 

untuk mengukur kosakata bahasa Inggris yang diajarkan di kelas III SMA. Akan 

tetapi dalam banyak hal tujuan-tujuan khusus itu belum dirumuskan secara jelas, 

misalnya untuk mengukur kemampuan berbahas Inggris pada calon mahasiswa. 

Dalam menghadapi hal seperti yang disebutkan terakhir itu, apa yang harus 

dilakukan oleh si penyususun tes adalah membuat garis-garis besar teoritis mengenai 

apa yang dianggapmya prestasi tinggi dalam yang di ukur, dan kemampuan-

kemampuan tertentu apa dalam daerah kurikulum khusus yang harus ditampulkan 

oleh si pengambil tes (siswa), agar dia dipandang mempunyai prestasi tinggi. Jadi 

kisi-kisi tes itu adalah rancangan tujuan-tujuan khusus dan perilaku-perilaku khusus 
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yang akan menjadi dasar penyusunan soal–soal tes. Secara teori butir-butir soal yang 

disusun itu merupakan sampel daripada butir-butir soal yang tidak terhingga 

banyaknya. Karena itu harus diusahakan benar-benar supaya setiap daerah dalam 

kisi-kisi itu mempunyai sampel yang representatif bagi populasinya. Suatu cara yang 

lazim ditempuh untuk mencapai tujuan ini, sesuai dengan kisi-kisi tes ialah 

menganalisis isi tes dari arah mata-pengetahuan dan dari arah perilaku yang 

mencerminkan dikuasainya mata pengetahuan tersebut. 

       b.Aspek isi tes 

Istilah isi tes mencakup dua hal, yaitu hal yang akan diukur dan perilaku yang 

diukur (dites). Pada umumnya adalah sangat berguna kalau masing-masing dari 

kedua hal itu dirumuskan dengan jelas. Dalam hal pengukuran hasil belajar, biasanya 

dilakukan analisis dari dua arah, yaitu dari arah sisi mata pengetahuan dan dari arah 

tujuan keperilakuan (behavioural objectives) yang ingin dicapai.  

(1) Analisis isi mata-pengetahuan. Dimensi isi tes hendaklah terdiri atas hasil analisis 

mengunsur mengenai daerah kurikulum yang akan dites. Bagaimana perancang tes 

merumuskan hasil analisisnya itu akan berbeda dari kondisi satu ke kondisi yang 

lain. Suatu tes yang singkat dan bertujuan sempit mungkin harus memerlukan 

sejumlah kecil kategori pengetahuan. Sebaliknya, untuk tes yang dimaksudkanuntuk 

mengukur daerah yang luas mungkin akan memerlukan analisis yang sangat 

mengunsur. 

Suatu hal yang harus diingat dalam hubungan dengan analisis isi mata-

pengetahuan ini adalah makin mengunsur spesifikasi mata-pengetahuan itu, akan 

akan makin besar gunanya dalam memberi arah kepada si penyusun tes. 

(2) Analisis ”behavioural objectives”. Karena tujuan pendidikan pada dasarnya 

adalah bersangkutan dengan modifikasi perilaku, maka sebaiknya tujuan pengajaran 

itu dianalisis dari arah perilaku, maka sebaiknya tujuan pengajaran itu dianalsis dari 

arah perilaku (aktivitas dan keterampilan) apa yang harus dinilai dalam suatu 

pengukran pendidikan. 

         c.Klasifikasi dua–jalan 

Suatu cara yang biasa ditempuh untuk secara serempak menyajikan kedua 

dimensi di atas, yaitu dimensi isi pengetahuan dan dimensi perilaku, adalah 

menyajikan keduanya dalam klasifikasi dua arah (dua jalan), satu arah menunjukkan 

klasifikasi isi mata pengetahuan, arah yang lain menunujukkan kualifikasi perilaku, 

masing-masing dengan bobotnya. Suatu contoh kualifikasi seperti gambar berikut ini. 
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Isi 

Pengetahuan/ 

Pokok 

Bahasan 

Taraf Kompetensi Jumlah 

Penge- 

Tahuan 

Pema- 

haman 

Aplikasi Analisis Sintesis Evalua- 

si 

f % 

I 3 2 2 1   8 10 

II 3 2 2 1   8 10 

III 3 1 2 1 1  8 10 

IV 3 2 2 1   8 10 

V 2 2 2 1 1  8 10 

VI 2 2 2 1 1  8 10 

VII 2 2 1 1 1 1 8 10 

VIII 2 3 2   1 8 10 

IX 2 2 3   1 8 10 

X 2 2 2 1  1 8 10 

Jumlah     f 

% 

24 

30 

20 

25 

20 

25 

8 

10 

4 

5 

4 

5 

80  

100 

 

Gambar 1 

Contoh kisi-kisi suatu tes 

Dalam contoh itu digambarkan seluruh isi mata pengetahuan itu diperinci 

menjadi 10 unit yang samabobotnya ( masing-masing berboot 10 %, dan diungkap 

dengan 8 butir soal ), sedangkan ke enam taraf kompetensi yang diharapkan 

ditampilkan si teruji dalam perilaku, diberi bobot berbeda-beda masing-masing 

berturut-turut 30%, 25%, 25%, 10%, 5$ dan 5%. Dalam banyak hal penentuan 

perincian mata pengetahuandan masing-masing bobotnya serta bobot masing-masing 

taraf perilaku (kompetensi) akan tergantung kepada penilaian (judgement)si 

perancang tes mengenai spesifikasi tes yang bagaiman dianggap paling representatif 

bagi populasi isi tesyang akan disusun. Dalam hal-hal tertentu, dimana terdapat 

rencana pelajaran terurai, maka rencana pelajaran tersebut akan sangat berguna bagi 

penyususnan spesifikasi tes tersebut. 
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C. Pemilihan Tipe – Tipe Soal 

1) Hubungan antara tipe soal dengan tujuan tes 

Pada umumnya adalah mungkin untuk mengukur sesuatu tujuan tes dengan 

menggunakan macm-macam tipe soal. Akan tetapi dalam beberapa hal pilihan 

terhadap sesuatu tipe soal tertentu mungkin mencerminkan keyakinan si perencana 

tes mengenai sifat-sifat hal yang akan diukur (misalnya kemampuan dalam 

matematika dianggap berbeda sifatnya dari kemampuan dalam bahasa). 

Apabila sesuatu tes dikehendaki mempunyai filsafat pengukuran yang jelas 

dan ajeg ( consistent ) serta serasi dengan tujuan-tujuan tes, maka adalah merupakan 

keharusan bagi perencana tes untuk secara hati-hati mempertimbangkan tipe 

soalyang akan ditulis dan menjelaskan spesifikasinya secara mengunsur. 

2) Hubungan antara tipe soal dengan ”scoring” 

Faktor utama yang mempengaruhi tipe soal adalah taraf objektifitas 

penskoran yang dipandang perlu harus dipengeruhi. Jika dikehendaki tes itu untuk 

digunakan secara ekstensif, maka perlulah penskoran itu dubuatlebih objektif, dan di 

antara tipe-tipe soal yang digolongkan sebagai tes objektif–misalnya tes pilihan 

ganda adalah lebih disukai daripada tipe soal yang lain yang kurang objektif., 

misalnya tes melengkapi. Dan jika tes itu akan diskor dengan mesin maka 

untukwaktu-waktu sekarang ini tipe soal objektif merupakan keharusan. 

Selanjutnya, sifat lembar jawaban dan cara penskoran mungkin juga 

mempengaruhi pemilihan tipe soal. Jika lembar jawaban yang tersedia misalnya 

hanya satu macam dengan empat kemungkinan jawaban maka si perancang tes harus 

menyesuaikan rancangannya dengan kondisi itu. 

3) Hubungan antara tipe soal dengan administrasi tes 

Jika tes itu sangat mungkin akan dilaksanakan oleh bermacam-macam orang, 

termasuk mereka yang tidak tahu banyak tentang tes, maka perencana tes harus 

berusaha agar administrasi (penyelenggaran, pelaksanaan) tes itu dapat dilakukan 

dengan mudah. Salahsatu cara untuk mencapai maksud ini adalah membuat tes itu 

terdiri atas soal-soal yang sama tipenya (fomatnya), misalnya terdiri dari satu tipe 

saja. 

4) Hubungan antara tipe soal dengan pencetakan tes 

Cara bagaimana tes itu akan dicetak juga mempengaruhi pemilihan tipe soal. 

Jika jumlah halaman pada buku soal terbatas misalnya, maka soal-soal yang 

didasarkan atas bacaan yang panjang akan tidak tepat. 
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D. Taraf Kesukaran Soal 

Salah satu tugas penting perancang tes adalah menentukan taran dan distribusi 

kesukaran soal yang akan dicakup dalam tes dalam bentuk terakhirnya. Keputusan 

mengenai taraf dan distribusi kesukaran soal itu mungkin akan mempunyai implikasi 

terhadap validitas dan reliabilitas tes serta kesesuaian tes itu, dengan tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai. Karena itu, adalah sangat perlu perancang tes menguraikan secara 

jelas tentang rancangan taraf serta distribusi kesukaran soal-soal yang akan ditulis 

itu, yang nantinya akan merupakan pedoman untuk penulisan soal.  

1) Definisi kesukaran soal 

Apabila sesuatu soal itu diskor sebagai benar atau salah, maka pada umumnya 

kesukaran soal itu diberi definisi sebagai ”proporsi (persentase) subjek yang 

menjawab soal itu dengan betul”. Jadi, kalau misalnya dari 50 orang pengikut tes, 30 

di antaranya betul dalam menjawabsoal nomor 25, maka soal nomor 25 itu dikatakan 

mempunyai kesukaran soal 0,60 atau 60%. Angka 0,60 itu disebut indeks kesukaran 

soal, dan biasa dilambangkan dengan huruf p. Jadi, rumus umum indeks kesukaran 

soal itu adalah : 

                                               p = B/T 

                  Di mana    p = indeks kesukaran soal, 

                                   B = banyanknya subjek yang menjawab soal dengan betul, 

                                   T = banyaknya subjek yang mengerjakan soal. 

Perlu dicatat bahwa pessentase subjek yang menjawab benar sesuatu soal itu 

adalah sama dengan nilai rata-rata kelompok subjek yang dites; karena itu indeks 

kesukaran soal soal itu juga disebut indeks kesukaran rata-rata. 

Kel;amahan utama indeks kesukaran soal macam ini ialah bahwa antara indeks 

kesukaran soal, dan taraf kesukaran soal terdapat hubungtan yang berlawanan arah: 

artinya, makin tinggi indeks kesukarannya, makin rendahlah taraf kesukarannya. 

Misalnya indeks kesukaran tertinggi 1,00 terjadi bila semua subjek menjawab soal 

yang bersangkutan dengan betul. Karena itu, melihat isinya, indeks ini akan lebih 

tepat disebut ” kemudahan ” daripada indeks kesukaran. 
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2) Kesukaran optimal 

 Menentukan taraf kesukaran optimum dan distribusi kesukaran soal adalah 

masalah yang kompleks. Pemecacahan masalah ini akan tergantung pada berbagai 

faktor, seperti sifat hal yang diukur, interkorelasi antara soal-soal, tujuan khusus si 

perancang tes, dan sebagainya. 

Apabila tujuan pengukuran itu adalah pengukuran penguasaan (mastery 

testing), seperti misalnya penguasaan kosakata bahasa asing, maka mungkin 

dikehendaki supaya p = 1,00. Tetapi yang umum kita hadapi bukanlah hal yang 

demikian itu, melainkan pengukuranyang bertujuan untuk dapat membedakan subjek 

yang satu dari subjek yang lain dalam hal kompetensi (taraf penguasaan) mereka 

mengenai sesuatu mapa pengetahuan. Pengukuran yang demikian itu biasa disebut 

pengukuran kompetensi  

(competence testing). Para subjek tidak diharapkan untuk menjawab soal-soal yang 

dihadapinya dengan betul semua atau hampir betul semua. Sebaliknya, testnya justru 

disusun sedemikian rupa sepaya menghasilkan penyebaran sifat yang luas, sehingga 

perbedaan antara subjek yang satu dan subjek yang lain lebih nyata. Dalam hal ini 

biasanya tidak ada patokan yang lulus atau gagal. Yang ada adalah norma yang dapat 

dipakai sebagai pedoman dalam memberi interprestasi hasil tes. 

Dalam hal yang kedua itu, yaitu competence testing, kebanyakan ahli 

berpendapat bahwa tes yang terbaik adalah tes yang terdiri atas soal-soal yang 

mempunyai taraf kesukaran sedang (cukupan) dan yang luas distribusi kesukaran 

adalah kecil. Adapun yang dimaksud dengan taraf kesukaran sedang itu ialah, apabila 

faktor ”berhasil secara kebetulan” dapat diabaikan-misalnya tes melengkapi, seorang 

pengambil tes yang tergolong sedang kemampuannya harus dapat menjawab dengan 

benar setengah dari semua soal dalam tes yang dip[ersoalkan, jadi rata-rata taraf 

kesukaran soal itu bagi subjek yang sedang kemampuannya adalah 0,50. 

Kalau faktor berhasil secara kebetulan itu berpengaruh dalam penjawaban soal 

tes, seperti misalnya pada tes pilihan ganda, maka kesukaran optimal bagi subjek 

berkemampuan sedang hendaklah 0,50 setelah dilakukan koreksi terhadap faktor 

kebetulan itu. Ini berarti bahwa taraf kesukaran soal itu sebelum dikoreksi akan 

terletak di tengah-tengah antara probabilitas berhasil secara kebetulan dan 1,00. 

Asumsi bahwa tes hendaklah mempunyai distribusi taraf kesukaran yang luas, 

dari yang paling mudah sampai ke yang paling sukar, nampaknya sangat baik. Akan 

tetapi dalam kenyataan soal-soal yang saangat mudah ataupun yang sangat sukar itu 
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banyak memberikan kontribusi kepada keefektifan tesseperti yang dibicarakan ini. 

Pada umumnya reliabilitas dan variansi skor sesuatu tes meningkat apabila variansi 

distribusi taraf kesukaran soal menurun. Jadi pada umumnya adalah lebih baik 

apabila soal-soal dalam suatu tes itu punya distribusi taraf kesukaran yang sempit 

(kecil) yang terletak di sekitar taraf kesukaran rata-rata. Perlu dicatat bahwa dalam 

kenyataannya jarang terjadi bahwa orang dapat menyusun tes yang mempunyai taraf 

kesukaran soal yang sangat homogen itu. 

Apa yang dimaksud di atas itu adalah persyaratan kalau tes itu dimaksudkan 

untuk dapat membuat pembedaan (diskriminasi) mengenai para pengambil tes secara 

maksimal. Akan tetapi tidak semua tes disusun untuk tujuan yang demikian itu. 

Kadang-kadang tes dimaksudkan sebagai perangkat untuk memilih sebagian kecil 

saja dari sejumlah calon yang melamar (seperti misalnya pada pemilihan calon 

mahasiswa dan pemilihan calon pegawai negeri). Sebaliknya, kalau tes itu 

dimaksudkan sebagai perangkat untuk memilih sebagian besar dari calon yang 

melamar, maka tes yang baik adalah yang mudah, yaitu yang rata-rata P-nya tinggi. 

Jika sekiranya berhasil secara kebetulan itu tidak ada, umumnya orang 

berpendapat bahwa sesuatu tes saringan (screening test) hendaklah disusun 

sedemikian tupa, sehingga subjek yang mempunyai kemampuan yang akan 

menempatkannya pada titik batas lulus hendaknya mempunyai probanilitas 50 persen 

untuk berhasil pada soal-soal yang khas dalam tes itu. 
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BAB IX 

PENGEMBANGAN ALAT EVALUASI NON TES 

A. OBSERVASI (PENGAMATAN) 

1. Pendahuluan 

Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan 

memperhatikan tingkah lakunya. Observasi tidak perlu mengadakan komunikasi  

langsung dengan siswa. Observasi dapat dilakukan di berbagai tempat misalnya di 

kelas pada waktu pelajaran, di halaman sekolah pada waktu murid bermain, di 

lapangan pada waktu murid olah raga, upacara dan lain-lain. 

a. Observasi sebagai teknik penilaian harus memiliki sifat-sifat tertentu yaitu : 

1) Harus dilakukan sesuai dengan tujuan penganjaran yang telah dirumuskan  

2) Direncanankan secara sistematis 

3) Hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuan  

4) Dapat diperiksa validitas, relibilitas, dan ketelitiannya. 

b. Pengamatan menurut cara dan tujuannya dapat dibedakan menjadi : 

1) Pengamatan partisipatif –non partisipatif. 

Dikatakan partisipatif, jika guru yang mengamati iti benar-benar turut 

mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan siswa-siswanya. 

2) Pengamatan sistematis-non sistematis 

Dikatakan sistematis, jika sebelum dilaksanakan telah disusun berdasarkan 

kategori nilai yang hendak diamati. 

3) Pengamatan eksperimental 

Dikatakan eksperimental jika pengamatan dilakukan secara non partisipatif, 

tetepi sistematis un tuk mengetahui perubahan-perubahan atau gejala-gejala 

sebagai akibat dari situasi yang sengaja diadakan. 

 Sebagai alat evaluasi, observasi dapat dipakai untuk : 

a) Menilai minat, sikap dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri siswa. 

b) Melihat proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang siswa maupun kelompok. 

c) Suatu tes essai atau objektif tidak dapat menunjukkan sampai dimana seorang 

siswa dapat menjelaskan pendapatnya secara lisan, sejauh mana kemampuan 

siswa dalam mengumpulkan data 
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d) Memperoleh informasi balikan guru di dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk 

melihat apakah seorang guru efektif pengajarannya, dilakukan observasi terhadap 

tingkah laku siswanya: 

-  Apakah siswanya mendengar dengan baik ? 

- Apakah mereka merespon secara tepat terhadap tugas-tugas yang diberikan ?  

- Apakah jawaban-jawaban para siswa memberi petunjuk-petunjuk, bahwa apa 

yang diberikan telah mereka pahami ? 

e) Agar observarsi itu efektif, guru perlu memperhatikan petunjuk-petunjuk berikut 

ini:  

1. Guru harus mengetahui dengan jelas apa yang ingin diobservasikannya. Ia 

harus merumuskan sifat-sifat yang ingin diketahuinya serta bentuk-bentuk 

kelakuan yang perlu diamatinya.  

Diamatinya, misalnya sifat mengindahkan kepentingan orang lain dapat 

diamati dalam bentuk-bentuk kelakuan seperti:  tidak mengganggu orang lain, 

tidak rebut dalam kelas, rela membantu orang lain, rela membantu orang lain, 

menunaikan tugasnya dalam kelompok dan lain-lain. 

2. Guru hendaknya memperhatikan satu dua anak tertentu, sehingga 

pengamatannya lebih intensif. Untuk lebih mengarahkan pengamatannya ia 

memperhatikan anak-anak itu dalam situasi tertentu, misalnya sewaktu kerja 

kelompok. 

3. Guru harus menulis pengamatannya dengan objektif, yakni sesuai dengan apa 

yang benar-benar dilihatnya.  

4. Guru hendaknya mengadakan rencana agar melakukan observasi itu pada 

waktu-waktu tertentu. Guru akan lebih trampil melakukan observasi, suatu 

hal yang sangat berharga bagi  orang yang harus membimbing anak dalam 

perkembangannya. 

2. Alat Observasi 

a. Check-List (Daftar Cek) dan Skala Penilaian. 

 Check-List atau daftar Cek adalah salah satu alat atau pedoman observasi yang 

berupa daftar kemungkinan-kemungkinan aspek tingkah laku seseorang yang sengaja 

dibuat untuk memudahkan mengenai ada tidaknya aspek-aspek tingkah laku tertentu 

pada seseorang yang akan dinilai. 
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 Orang yang melakukan check List tinggal memberi tanda cek pada aspek-aspek 

tingkah laku yang ada pada dirinya sendiri. Skala penilaian tidak hanya menunjukkan 

apakah cirri tertentu iyu ada atau tidak ada, tetapi juga menunjukkan tentang sampai 

dimana tingkat atau jumlah yang telah dicapai yang bersangkutan. 

b. Macam-macam daftar cek dan Skala Penilaian 

 Untuk memudahkan intropeksi atau reintropeksi itu digunakan alat yang 

disebut angket. Mooney menyusun sejenis angket untuk meneliti  masalah-masalah 

yang pernah atau sedang dialami seseorang. Dia sendiri tidak menamakan angket, dia 

menambahkannya “Problem Check list”. Istilah ini sudah popular sekali dipakai 

dalam lingkungan bimbingan dan penyuluhan sebagai metode self-report yang 

berbentuk daftar cek. 

 Dua macam daftar Cek : 

1. Daftar cek sebagai alat observasi, yaitu daftar yang berisi kemungkinan aspek-

aspek tingkah laku sebagai alat atau pedoman observasi bagi guru untuk 

mengetahui ada tidaknya aspek-aspek tingkah tertentu dalam belajar pada orang 

yang diobservasi (siswa), sehingga obserfasi itu menjadi efisien. 

Daftar cek yang dapat digunakan meliputi : 

a) Daftar cek kegiatan belajar dalam kelas. 

b) Daftar cek kegiatan di luar kelas. 

c) Daftar cek cara bekerja di kelas atau laboratorium atau work shop dan 

sebagainya. 

2. Problem daftar cek , yaitu daftar yang berisi kemungkinan-kemungkuinan 

masalah yang disusun sebagai alat atau pedoman mawas diri dan menyatakan 

hasil mawasnya itu secara efisien. 

� Fungsi daftar cek dan problem daftar cek. 

a) Untuk memperoleh efisiensi dalam pelaksanaan evaluasi dengan 

pengumpulan data. Dengan daftar cek pelaksanaan itu menjadi lebih mudah, 

cepat dan diperoleh hasil banyak, karena : 

(1) Tinggal member tanda (√) pada item-item ysng merupakan aspek 

tingkah laku atau masalah dari individu, 

(2) Seperti pada problem daftar cek, individu tidak perlu lagi mengingat-

ingat masalah-masalah yang pernah atau sedang dihadapi, 

(3) Tidak perlu lagi mencatat atau menulis hasil observasi atau masalah-

masalah yang dialaminya. 
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(4) Format daftar cek memungkinkan dapat menampung banyak sampel, 

(5) Problem daftar cek yang dapat diberikan secara klasikal. 

b)   Agar hasil evaluasi atau data yang diperoleh bersifat teliti, mendalam dan 

luas, item-itemnya  disusun dengan lengkap terlebih dahulu sesuai dengan 

tujuan pengajaran. 

c)  Memvalidasikan dan mereliabilitakan data yang diperoleh.  

� Tujuan-tujuan daftar cek  

Adapun tujuan-tujuan yang dapat dicapai oleh daftar cek adalah : 

a)  Bertujuan mengumpulkan data yang berguna bagi maksud-maksud orientasi. 

Artinya data itu hendaknya dapat memberikan gambaran kepada kita tentang 

tingkah laku siswa, sifat, sikap, kebiasaan, minat dan sebagainya dalam 

kehidupannyha disekolah dalam proses belajarnya. 

b)  Bertujuan memperoleh data yang berguna bagi usaha-usaha follow-up. 

Artinya data itu mampu memberikan keterangan berhasil tidaknya pelajaran 

yang pernah dilakukan. 

� Tujuan problem daftar cek 

a)  Untuk menemukan masalah-masalah yang sedang dihadapi siswa, di mana 

siswa itu segan atau malu-malu mengutarakan masalahnya secara lisan 

kepada guru. Masslah itu segera dipecahkan agar tidak mengganggu belajar. 

b) Menemukan masalah-masalah yang dihadapi oleh kelas pada umunmnya. 

c) Untuk memahami masalah-masalah individu maupun kelompok dan 

melengkapi data yang sudah ada untuk dicari pemecahannya. 

d) Untuk memulai hubungan antar pribadi (ingat kemampuan yang dituntut dari guru) 

c. Struktur Umum Daftar Cek.  

 Daftar cek terdiri dari satu lembar kertas dengan struktur dan format-format 

sebagai berikut : 

1.  Judul daftar cek . Dari judul itu dapat dikenal untuk maksud atau tujuan apa 

daftar cek itu. Seperti telah dikemukakan dalam pembahasan ini ada daftar 

cek untuk meneliti kegiatan belajar di kelas, kegiatan di luar kelas dan cara 

belajar di laboratorium atau workshop dan sebagainya. 

2.  Kolom pencatatan kelas dan nama siswa yang diobservasi, tanggal dan tempat 

observasi dilaksanakan (pada sudut kanan atas kertas). 

3.  Petunjuk cara melakukan atau mengerjakan daftar cek. 
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4.  Item-item daftar cek. Pada daftar cek untukkegiatan di luar kelas dan daftar 

cek untuk cara bekerja di laboratorium, workshop dan sebagainya, item-item 

itu dilengkapi dengan kolom skala penilaian dan kolom keterangan. 

5.  Kolom skor atau nilai dan analisa. Pada kolom ini observer atau guru 

menuliskan nilai dan analisa data hasil observasi yang dilakukannya. 

6.  Kolom saran-saran atau komentar. Pada kolom ini observer dapat menuliskan 

saran-saran tindak lanjut seperti rencana pendalaman masalah dan 

pengumpulan data yang relevan 

7.  Kolom nama dan tanda tangan observer atau guru (pada sudut kanan bawah). 

d.     Jenis-jenis skala penilaian : 

1. Skala Penilaian Numerik (Numerical Rating Scale) 

 Skala penilaian numerik ini terdiri atas sejumlah angka yang akan memberikan 

penyelesaian verbal terhadap hasil perbandingan dari suatu karakteristik dengan 

karakteristik lainnya. Skala penilaian numerik sangat berguna apabila 

karakteristik dipergunakan dapat diklasifikasikan kedalam jumlah kategori 

tertentu. 

2.  Skala Penilaian Grafik  

 Cirri-ciri khas dari skala penilaian ini bahwa setiap karakteristik diikuti oleh 

sejumlsh garis horizontal. Karakteristik yang digunakan dalam skala penilaian 

grafik terdiri dari persyaratan-persyaratan yang berhubungan misalnya jarang, 

kadang-kadang, sering, tidak pernah, selalu. 

 Skala penilaian grafik deskriptif  

 Skala ini terdiri dari penjelasan-penjelasan yang bertujuan untuk menentukan 

karakteristik dalam suatu skala grafik. Penjelasan ini merupakan sketsa yang 

terdiri dari pembatasan-pembatasan yang sering ditujukan siswa dalam 

berdiskusi. 

3. Pengolahan Hasil Observasi 

 Hasil  dari observasi dapat diolah dalam dua macam pengolahannya, yaitu 

pengolahan kelompok dan pengolahan individual. 

a. Pengolahan Kelompok 

Tujuan pengolahan kelompok adalah untuk memperoleh gambaran umum 

tentang tingkah laku siswa dalam situasi kegiatan tertentu. Setelah selesai 
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mengobservasi sejumlah siswa, guru member tugas kepada mereka untuk 

mengolah hasilnya. Jumlah siswa yang akan diolah minimal 20 orang.  

Dalam pengolahan ini ad beberapa langkah yang akan ditempuh, yaitu : 

(1) Mempersiapkan format 

Ambil sebuah pedoman observasi yang belum diisi, bila pedoman 

observasinya hanya satu dan kolompoknya cukup luas, maka pedoman 

observasi tersebut dapat digunakan langsung untuk tabulasi. 

(2) Tabulasi 

Setela selesai membuat format, maka selanjutnya mengadakan tabulasi. 

Tiap item yang diisi ya atau tanda cek diberi satu tall. Setelah selesai 

semuanya di-tally kemudian carilah jumlah dan persentasinya. 

b. Pengolahan individual 

Untuk keperluan bmbinagan dan penyuluhan anak,hasil obervasi perlu 

diolah secara individual. Pengolahan individual sebenernya lebih 

merupakan menyimpulkan hasil obervasi. Umpamanya anak yang tidak 

berkawan di sekolah, anak yang tidak mempunyai motif belajar,anak yang 

selalu ketinggalan dalam kegiatan belajar dan lain-lain. Pengolahan ini 

sama diarahkan kepada mencari kemungkinan sebab atau sesuatu yang 

melatar belakangi kesulitan anak tersebut. 

4. Penggunaan hasil observasi 

 Hasil observasi yang diolah secara kelompok dapat dipergunakan untuk 

kepantinagn seluruh kegiatan pendidikan di sekolah, seluruh murid. Sedangkan hasil 

observasi yang diolah secara individual  terutama ditunjukan untuk lebih memehami 

seorang murid, untuk kemungkinan membantu membimbinganya. Dengan demikian 

dapatlah disimpulkan, bahwa pengolahan kelompok digunakan untuk keperluan 

pengajaran dan pendidikan anak seluruh sekolah, sedangakan pengolahan individual 

digunakan untuk pembimbingan  dan penyuluhan anak secara individual. 

         Contoh penggunaan dan penyusunan observasi sebagai alat evaluasi 

 Langkah-langkah yang dilalui guru adalah : 

a) Memperhatikan GBPP terutama pada perumusan TIU dan pokok bahasan/sesuai 

dengan lay out. 

b) Merumuskan atau merencanakan TIK 

c) Merumuskan indicator dan/atau diskriptor yang akan diobservasi. 
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d) Menyusun pedoman observasi: 

(1) Menyediakan formulir 

(2) Mengisi formulir/format pedoman observasi sesuia dengan nilai, indicator 

dan/atau diskriptor yang direncanakan. 

e) Melaksanakan pengajaran sesuai dengan prospel yang disiapkan. 

f) Mencatat tingkah laku yang nampak dalam peristiwa/proses/simulasi sesuai 

dengan pedoman observasi. 

g) Mengolah hasil observasi. 

Sekolah : 

………………………… 

Kelas  : 

………………………… 

Semester : 

………………………… 

Pokok Bhs. : 

………………………… 

Pengajar : 

………………………… 

Format 1 : Penyusunan TIK 

Nilai/indicator Indikator/Diskriptor 
Kategori Internalisasi 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Mengindahkan 

kepentingan 

orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tidak 

mengganggu 

orang lain. 

2. Tidak ribut. 

3. Rela membantu 

orang lain. 

4. Memetuhi 

peraturan yang 

berlaku. 

5. Memetuhi 

peraturan yang 
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2. …………. 

dibuat bersama. 

6. Menunaikan 

tugasnya dan 

kelompok. 

7. Memperlakukan 

orang lain dengan 

lemah lembut. 

8. ………………… 

1. ………………… 

 

 

Petunjuk 

1. Kolom 1 : diambil/diturunkan dari GBPP 

2. Kolom 2 : penjabaran dari kolom 1, dan dipertemukan  

                                                            dengan dimensi kategori internalisasi. 

3. Kolom 3-7 : beri tanda cek sesuai dengan kategori yang  

                                                             dikehendaki. 

Format 2 : pedoman observasi………  Sekolah : 

………………………… 

(dalam bentuk Daftar Cek untuk kelompok)  Kelas  : 

………………………… 

       Semester : 

………………………… 

       Pokok Bhs. : 

………………………… 

NO Nilai/jiwa semangat 
Perilaku yang diamati 

(indicator/Diskriptor 

Hasil pengamatan 

Kemunculan 
Skor 

Catat

an Ya Tidak 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 

 

1. Mengindahkan 

kepentingan 

orang lain. 

 

1. Tidak mengganggu 

orang lain dikelas. 

2. Tidak ribut didalam 

kelas. 
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2 

 

 

……………. 

3. …………………… 

4. …………………… 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

 

 

Kesimpulan : 

…………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………

………………………. 

        Salatiga, ………………. 

                                                                  

                                                                                                              Slameto 

Petunjuk : 

1. Judul disesuaikan dengan situasi yang dikehendaki, sebagai contoh pedoman 

observasi dalam dramatitasi. 

2. Kolom 2 diturunkan dari format 2 : penyusunan TIK, jika tidak perlu cukup 

ditulis nomot TIU nya saja. 

3. Kolom 3 diisi dengan jenis-jenis prilaku sasuai dengan nilai yang terkandung 

dalam TIU yang bersangkutan. 

4. Kolom 4 dan 5 diisi dengan hasil pengamatan pada saat dramatisasi berlangsung 

dengan member tanda cek pada kolom yang sesuai. 

5. Kolom 6 dinilai dengan angka sesuai dengan pedoman yang ditentukan terlebih 

dahulu. 

6. Kolom 7 diisi sebagai catatan khususnya untuk siswa yang sesuai dengan prilaku 

tertentu. 

7. Kesimpulan ditarik secara umum apakah kelas/kelompok yang mengadakan dramatisasi 

sudah mencapai tujuan atau belum. 

3. Mengadministrasikan Daftar Cek 
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a. Menggunakan blangko pencatatan untuk mengisi daftar cek. 

Observer menggunakan blangko pencatatan untuk mengobservasi tingkah 

laku murid. Blangko pencatatan itu dapat berupa buku notes biasa, dapat pula 

berupa buku yang telah ada format-formatnya sebagai berikut : 

 

 Tanggal ………………………………… Kelas 

……………………………………. 

 Observasi dilakukan pada aktivitas : 

………………………………………………… 

No. 

Urut 
Nama Siswa Tingkah laku Keterangan 

  Positif Negatif  

  

 

 

 

 

 

   

 

                 Observer, 

        (…………………….) 

a) Manfaat digunakannya blangko pencatatan ini adalah : 

a. Sebagai usaha agar siswa tidak mengetahui bahwa dia sedang diobservasi. 

b. Pencatatan tingkah laku tidak terikat pada item-item yang sudah ditentukan. 

c. Dapat dicatat tingkah laku banyak siswa dalam satu periode kegiatan 

observer. 

d. Sangat praktis untuk observasi diluar kelas. 

Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah: 

a. Observer harus memahami item-item daftar cek yang akan diisi. 

b. Mulailah mengobservasi. 

c. Usahakan agar siswa-siswa tidak tahu bahwa dia sedang diobservasi. 

d. Setelah kurang lebih 15 menit observasi catatlah pada blangko pencatatan itu 

tingkah laku siswa secara riil. 
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e. Pindahkan hasil pencatatan itu pada blangko daftar cek yang sebenarnya. 

f. Lakukanlah observasi sebanyak mungkin. 

b) Langsung menggunakan daftar cek yang sebenarnya. 

Langkah-langkah yang ditenpuh adalah : 

1) Pahamilah item-item daftar cek dan cara pengerjaannya. 

2) Sediakan sejumlah daftar cek. 

3) Masuk kelas dan memilih tempat sedemikian rupa sehingga siswa tidak 

mengetahui ahwa mereka sedang diobservasi. 

4) Amatilah siswa selama 5 sampai 10 menit. 

5) Lakukanlah observasi sebanyak mungkin. 

Mengolah Data Daftar Cek 

a. Pedoman cara menganalisa data daftar cek. 

Ada dua cara menganalisa data daftar cek : 

1) Analisa sementara 

Cara menganalisanya sangat tergantung pada daftar cek. 

(a) Bagi daftar cek kegiatan belajar dalam kelas, cara menganalisanya 

adalah sebagai berikut : 

(a.1) Teliti dan jumlahkan item-item dari tiap aspek yang dicek. 

(a.2) Cari persentasenya dengan rumus :  

 

Nm = jumlah item dicek dari tiap aspek daftar cek. 

N  = jumlah seluruh item dari tiap aspek daftar cek. 

(a.3) Transformasikan % itu dalam stanel dan predikat nilai A, B, C, D 

dan E.  

(b) Bagi daftar cek kegiatan diluar kelas, cara menganalisanya adalah sebagai 

berikut : 

                    (b.1) Telitilah item-item yang telah dicek pada skala kedudukan item itu. 

                    (b.2) Item-item positif dikontrol oleh item-item negative. 

(b.3) saling mengontrol itu memungkinkan pendukung atau berlawanan. 

(c) Bagi daftar cek kegiatan dilaboratorium dan sebagainya, caranya adalah : 

(c.1) Teliti item yanh telah dicek pada skala mana cek itu diletakkan. 

(c.2) Jumlahkan nilai-nilai item daftar cek dan cari rata-ratanya. 

(c.3) Tulislah pada kolom analisa rata-ratanya. 
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2)  Analisa terakhir. 

Cara analisanya : 

(a) Teliti lagi hasil daftar cek pertama sampai terakhir. 

(b) Jumlahkanlah hasil-hasil analisa sementara, lalu cari rata-ratanya. 

(c) Tinjaulah item per item yang telah dicek pada setiap kali observasi. 

B. PEMBERIAN TUGAS UNTUK HASIL KARYA ATAU LAPORAN 

 Melalui pemberian tugas siswa dapat memehami dirinya baik kekuatan 

maupun kelemahannya, memperdalam dan memperluas nilai-nilai (materi yang 

dipelajari), serta dapat memperbaiki perilakunya dalam belajar. Agar maksud 

tersebut dapat dicapai, maka dalam pemberian tugas haruslah ditetapkan jenis dan 

tugas yang sesuia dengan tujuan yang ingin dicapai. Bentuk tugas itu bisa bermacam-

macam, misalnya membaca bahan tertulis (buku, brosur, artikel, dokumen-dokumen 

sejarah dan lain-lain), menyaksikan pertunjukan, pameran, pementasan, 

melukis/membuat patung, maket, mengadakan pengamatan, melakukan wawancara, 

diskusi, meresensi buku/karangan, merekontruksi kisah/potongan biografi, membuat 

kliping dan lain-lain. 

 Jika pelaksanaan tugas tidak dituntut laporan, maka untuk penilaiannya 

dipakai pedoman observasi yang dapat mengukur perilaku siswa sebagai hasilnya 

sesuai dengan nilai atau semangat yang menjadi tujuan pelajarannya serta 

proses/prusedur/metode yang dipakai dalam melaksanakan tugas. 

Contoh : 

 Untuk menilai pembarian tugas perlu disisipkan format seperti berikut ini. 

Pemberian tugas individual. 

Format 7 : Pedoman pemberian tugas  Sekolah : 

……………………… 

    (untuk individu)   Kelas  : 

……………………… 

Nama Tugas : ……………………………  Pokok Bhs : 

……………………… 

Bobot  : ……………………………  Nama siswa : 

……………………… 

       Nilai  : 

……………………… 
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No 

 

Aspek yang dinilai 

 

Skor Keterangan 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

2 

Proses pengajaran : 

1. Urutan prosedur yang 

ditempuh. 

2. Penggunaan waktu. 

3. Pemanfaatan fasilitas. 

Pruduct (hasil kerja) : 

1. Kesesuian danagn tugas. 

2. Kadar hasil. 

  

 Total Skor   

 

Pemberian tugas secara kelompok. 

 Jika tugas dibeikan secara kelompok, guru dapat menilai denga dua cara. 

Cara pertama setiap kelompok diberi nilai yang sama atas dasar hasil tugas 

kelompoknya. Cara kedua tiap anggota kelompok diberi nilai sesuai dengan 

keterlibatannya dalam kelompok. 

 Jika guru memilih cara pertama padoman penilaiannya sama seperti untuk 

individu (format 7), hanya diterapkan untuk kelompok. 

 Jika guru memilih cara kedua, pedoman penilaiannyajuga sama seperti untuk 

individu (format 7), kemudian untuk menentukan skor tiap anggota dibuat skala 

penilaian seperti format 8 yang diisi oleh ketua kelompoknya. 

 

 

 

No. 
Kegiatan 

yang dinilai 

Nama-nama anggota kelompok dengan skornya 
Keterangan 

Adi Iin Cin Don Emi Lia Gun Tia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

2 

Kedisiplinan 

Kerjasama 
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3 

4 

 

5 

Inisiatif 

Tanggung 

jawab 

Sikap 

terhadap 

tugas 

 Skor total          

 Rata-rata          

  

Skor rata-rata kelompok : ………………   Salatiga, 

………………………. 

        Ketua

 ………………………… 

 

Cara penentuan nilainya adalah dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

Skor rata-rata × bobot tugas 

Skor rata-rata kelompok 

 

C.  KARANGAN 

 Pada dasarnya ada 4 jenis karangan yaitu : 

1. Karanagan Reproduksi, yaitu karangan yang isinya berasal dari cerita, tulisan 

atau karya orang lain, siswa hanya merumuskan kembali penghayatan nilai-

nilai dan jalan pikiran orang lain dan kemudian menuangakan dalam bentuk 

tulisan. 

2. Karanagan Uraian, yaitu yang menguraikan kenyataan yang sebagaimana 

adanya siswa dituntut untuk menguraikan misalnya pengalaman, sikap, jiwa 

atau semangat sehubungan dengan obyek nilai tertentu sebagaimana yang 

mereka alami. 

3. Karangan Ciptaan, yaitu yang menguraikan sesuatu yang belum pernah 

ditemui sebelumnya. 

4. Karangan penjelasan, dimana siswa harus menyatakan tentang apa yang 

dikerjakan atau penjelasan tentang sikap siswa terhadap pekerjaan yang ia 

lakukan. 
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Penilaian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan pedoman 

penilaian, dan diberi bobot tertentu. 

 

D. SKALA SIKAP 

1. Pengantar 

 Sikap adalah bagian dari nilainilai dan merupakan hasil belajar, dengan kata 

lain sikap dapat dipengaruhi, diarahkan dan dibentuk dalam pendidikan. Untuk 

mengukur hasil belajar yang berupa sikap paling tepat dipakai adalah skala sikap. 

Skala sikap merupakan sejenis angket tertutup dimana pertanyaan-pertanyaannya 

mengandung sifat-sifat dan nilai-nilai yang menjadi tujuan pengajaran. Dan 

alternative jawabannya mencerminkan/menampakkan sifat dari nilai-nilai yang 

dimiliki siswa sebagai hasil belajarnya dalam bentuk bertingkat (rating). Nilai-nilai 

yang paling cocok dievaluasi dengan skala sikap adalah yang bersifat personal social.  

 Untuk menilai sikap dengan menggunakan skala sikap, siswa tinggal 

mencenteng (memberi tanda √) pada skala yang menentukan tingkat atau derajat dari 

sifat nilai yang dimilikinya pada setiap pertanyaan. 

Adapun tingkat atau derajat sifat nilai-nilai itu dapat ditunjukan dengan cara : 

a.  Menggunakan bilangan, untuk menunjukan tingkat-tingkat dari sifat (obyek) yang    

    dinilai. 

b. Menggunakan frekuensi terjadinya sifat itu. 

c.  Menggunakan istilah-istilah kualitatif. 

d. Menggunakan istilah-istilah yang menunjukkan status kedudukan. 

e.  Menggunakan kode bilangan atau huruf. 

f.  Menggunakan istilah-istilah deskriptif yang berlaku tiap-tiap tingkat. 

2. Prinsip Penyusunan Skala Sikap 

Untuk menyusun skala sikap, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut : 

 

a. Pertanyaan-pertanyaan dibuat dalam bahasa yang sederhana dan jelas. 

b. Rumuskan pertanyaan dalam bahasa yang sederhana dan jelas. 

c. Hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat factual. 

d. Hindarilah pemakaian kata-kata seperti selalu, tidak pernah, semua, tak satupun. 

e. Buatlah pertanyaan yang singkat. 
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f. Hindarilah membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditafsirkan secara 

bermacam-macam (umbigious). 

g. Rumusan pertanyaan sebaiknya mengandung uraian yang bersifat individual 

(privacy). 

3. Jenis Skala Sikap 

a. Metode Thurstone 

Sejumlah pertanyaan ditulis untuk menyatakan perasaan terhadap lembaga- 

lembaga. 

b. Metode Likert 

Skala Likert lebih mudah disusun dan dinilai dibandingkan dengan Thurstone. 

Keuntungan lainnya adalah : 

1. Menghasilkan skala yang lebih homogeny. 

2. Memberikan hasil yang sama dengan Thurstone. 

3. Memungkinkan subyek untuk menyatakan tingkat atau intensitas 

perasaannya. 

4. Memungkinkan variasi yang lebih besar. 

c.   Differensial Sumantik dari Osgood 

 Differensial sumantik meminta siswa untuk menilai suatu obyek dalam skala 

sumantik dua kutub (baik-buruk). 

Penelitian Osgood ini mengidentifikasikan tiga factor yang diukur oleh 

differnsial sumantik yaitu factor evaluative, factor potensi dan factor kegiatan. 

Untuk menyusun differensial sumantik perlu memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Identifikasi konsep yang dinilai 

2. Pilihlah dua skala kutub yang sesuai 

3. Anggaplah semua responden memiliki kemampuam yang sederajat. 

4. Susunlah rancangan jawaban terlebih dahulu 

5. Setiap titik dalam skala berilah bilangan nilai yang pasti. 

 

E. ANGKET (QUESTIONNAIRE)  

1. Pengertian 

Questionnaire atau angkat adalah merupakan suatu daftar pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh siswa yang menjadi sasaran dari 

questionnaire tersebut, taupun orang lain. 
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Pertanyaan dalam questionnaire (angket) tergantung maksud serta tujuan 

evalusai yang ingain dicapai. Pada umumnya didalam angket didapati dua bagian 

yang besar, yatu : 

a. Bagian yang mengandung data identifikasi ( identification data) siswa. 

b. Bagian yang mengandung pertanyaan fakta/opini. 

Macam-macam angket. 

Adapun maca-macam angket ditinjau dari pertanyaannya adalah sebagai 

berikut : 

1) Pertanyaan yang tertutup (closed questions) 

Yaitu dimana siswa yang menjadi sasaran angket itu tinggal memilih 

jawaban yang disediakan didalam angket itu. 

2) Pertanyaan yang tebuka (open questions) 

Yaitu dimana siswa yang menjadi sasaran angket itu diberi kesempatan 

untuk mengemukakan jawabannya terhadap pertanyaan yang diajukan. 

3) Pertanyaan yang terbuka dan tertutup 

Merupakan campuran kedua macam pertanyaan tersebut diatas. 

 Macam-macam angket yang yang ditinjau dari cara memberikan : 

1) Angket yang langsung 

Angket ini diberikan kepada siswa yang menjadi sasarannya guna 

mendapatkan jawaban langsung dari tangan pertama. 

2) Angket yang tidak langsung 

Untuk mendapatkan jawaban dibutuhkan perantara. 

2. Keuntungan-keuntungan metode angket 

a. Praktis, yaitu dalam waktu singkat dapat memperoleh data yang banyak 

dan juga dapat dijalankan walaupun guru tidak berhadapan langsung 

dengan orang yang menjadi sasaran. 

b. Menghemat tenaga. 

c. Siswa yang menjadi sasaran dapat menjawab dengan leluasa. 

3. Kelemahan-kelemahan metode angket 

a. Oleh karena ada kemungkinan tidak dapat berhadapan dengan siswa atau 

bila ada pertanyaan yang kurang jelas tidak akan dapat dijelaskan. 

b. Karena kurang jelasnya pertanyaan-pertanyaan menyebabkan kurang 

validnya data yang diperoleh. 
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c. Sifatnya kaku. 

d. Sukar untuk mengadakan checking terhapap jawaban yang diberikan oleh 

siswa yang dikenai questionaire. 

e. Biasanya tidak semua questionnaire dapat kembali. 

4. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan angket 

a. Pergunakanlah angket ini dalam situasi yang setepat-tepatnya. 

b. Tentukan terlebih dahulu tujuan pengajaran, tujuan evaluasi dan sesuai 

dengan tujuan dari questionnaire, baik  tujuan umum maupun tujuan 

khusus. 

c. Tentukanlah dan susunlah pertanyaan itu dengan sebaik-baiknya. 

d. Bila pertanyaan telah ditentukan, maka pertanyaan digolongkan menurut 

golongannya agar lebih sistematis. 

e. Bila telah tersusun, adakan pencetakan kembali untuk memeriksa kembali 

apakah ada kalimat-kalimat yang perlu diperbaiki. 

F. WAWANCARA ATAU INTERVIEW 

1. Pengertian 

 Interview atau wawancara adalah suatu teknik untuk mendapatkan data 

dengan mengadakan hubungan langsung bertemu muka dengan siswa / face to face 

relation akan tetapi disamping itu ada wawncara yang tanpa bertemu muka yaitu 

wawancara melalui telepon. 

2. Kebaikan Wawancara dibandingkan Angket 

a. Pertanyaan yang kurang jelas dalam wawancara dapat diperjelas oleh 

guru, sehingga siswa mengerti apa yang dimaksudkan. 

b. Guru dapat menyesuaikan bahasanya dengan keadaan siswa yang menjadi 

sasaran wawancara. 

c. Dengan adanya hubungan yang langsung, maka diharapkan 

dapat menimbulkan suasana persaudaraan yang baik, sehingga 

mempunyai pengaruh yang baik terhadap hasil wawancara. 

3. Segi-segi yang kurang menguntungkan dari Wawancara 

a. Boros dalam waktu dan tanaga. 

b. Dengan wawancara membutuhkan keahlian, sehingga membutuhkan 

waktu yang lama untuk latihan. 
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c. Dengan wawancara kalau ada prejudice, maka hal ini akan mempengaruhi hasil 

wawancara, sehingga tidak objektif. 

4. Macam-macam Wawancara 

a. Macam-macam wawancara ditinjau dari jumlah siswa/orang yang 

diwawancarai : 

1. Wawancara perseorangan 

2. Wawancara kelompok. 

b. Macam-macam wawancara ditinjau dari lamanya mengadakan interview : 

1. Wawancara yang lama 

2. Wawancara yang sebentar. 

c. Macam-macam wawancara ditinjau dari segi peranan yang dimainkan 

guru : 

1. The non-directive interview 

Wawancara ini bersifat uncontrolled, yang tidak didasarkan pada 

pedoman-pedoman tertentu. 

2. The focused interview 

Wawancara ini ditujukan kepada siswa yang mempunyai hubungan 

dengan obyek yang diselidiki. 

3. The repeated interview (interview terulang) 

Wawancara ini terutama digunakan orang untuk mencoba mengikuti 

perkembanagan suatu proses pengajaran dan social. 

5. Bagian-bagian Wawancara 

a. Pendahuluan, untuk membina hubungan persahabatan antara guru dengan 

siswa. 

b. Inti, yntuk memperoleh informasi yang diinginkan. 

c. Penutup (akhir wawancara), untuk menentukan kapan dan dimana pertemuan 

untuk wawancara berikutnya dilakukan dan ucapan terima kasih. 

6. Pencatatan hasil Wawancara 

Pencatatan sama dengan hasil observasi, tetapi dapat juga dengan 

mempergunakan tape recorder. 

7. Hal-hal yang perlu diperhatikan didalam Wawancara 

Agar wawancara sebagai metode/alat evaluasi dapat mencapai hasil yang 

baik, maka harus diperhatikan beberapa hal seperti berikut ini : 
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a. Guru yang akan mengadakan wawancara harus mempunyai back ground 

tentang apa yang akan ditanyakan. 

b. Guru yang mewawancarai harus menjalankan dengan sebaik-baiknya 

tentang maksud wawancara tersebut. 

c. Didalam wawancara harus dijaga selalu adanya hubungan yang baik. 

d. Guru harus mempunyai sifat dapat dipercaya. 

e. Pertanyaan hendaknya dilakukan dengan hati-hati, teliti dan kalimatnya 

harus jelas. 

f. Hindarkanlah hal-hal yang mungkin dapat menggaggu jalannya 

wawacara. 

g. Guru harus menggunakan bahasa sesuia kemampuan siswa yang menjadi 

sumber data/informasi. 

h. Tiap pertanyaan dapat dikembangkan ke hal-hal yang berhubungan 

dengan pertanyaan pokok. 

i. Hindari kevakuman/kekosongan pembicara yang terlalu lama. 

j. Guru harus mengontrol dalam wawancara. 

k. Batasi waktu wawancara sekitar setengah jam. 

l. Hindari penonjolan “aku” dari guru.  
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