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KATA PENGANTAR

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, 

mohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari keburukan 

diri kami dan kesalahan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk Allah, 

maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan, maka tidak ada 

yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak 

diibadahi dengan benar selain Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi 

bahwa Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan-Nya. 

Untuk mengukur hasil belajar diperlukan perangkat unsur yang secara teratur 

saling bertautan sehingga membentuk suatu totalitas atau sebuah sistem evaluasi yang 

menyeluruh, bukan hanya terhadap peserta didik saja tetapi juga seluruh komponen 

yang terkait dengan pendidikan tersebut. Dalam makalah yang ringkas ini penyusun 

berusaha sekemampuan untuk menjelaskan sistem evaluasi sebagaimana dimaksud 

diatas dengan harapan para pembaca mendapat gambaran dan mengambil manfaat

dari materi yang disajikan.

Ucapan terimakasih teriring do’a jazakumullahu khairan katsiiraa penyusun 

haturkan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan makalah 

ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan oleh penyusun. 

Sebagaimana manusia pada umumnya yang tidak terlepas dari khilaf, 

karenanya kritik dan saran yang konstruktif penyusun nantikan sebagai bahan 

perbaikan untuk masa yang akan datang.

Tasikmalaya, 15 Nopember 2009

Penyusun
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BAGIAN I

DASAR-DASAR EVALUASI

A. Pengertian Evaluasi

Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris 

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

Shadily: 1983). Menurut Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi 

sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for 

judging decision alternatives," Artinya evaluasi merupakan proses 

menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk 

merumuskan suatu alternatif keputusan.

Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 1) evaluasi adalah kegiatan untuk 

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi 

tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil 

keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-

informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan 

yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut Worthen dan Sanders (1979 : 1) evaluasi adalah mencari sesuatu yang 

berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang 

suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya evaluasi 

bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut 

senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah 

mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut 

telah sesuai dengan keinginannya semula.

Menurut stufflebeam dalam worthen dan sanders (1979 : 129) evaluasi adalah: 

process of delineating, obtaining and providing useful information for judging 

decision alternatives. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam evaluasi yaitu : 

adanya sebuah proses (process) perolehan (obtaining), penggambaran 

(delineating), penyediaan (providing) informasi yang berguna (useful 

information) dan alternatif keputusan (decision alternatives).

Sedangkan, Rooijackers Ad mendefinisikan evaluasi sebagai "setiap usaha 

atau proses dalam menentukan nilai". Secara khusus evaluasi atau penilaian juga 

diartikan sebagai proses pemberian nilai berdasarkan data kuantitatif hasil 

pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan. Dan menurut Anne 

Anastasi (1978) mengartikan evaluasi sebagai "a systematic process of 



Sistem Evaluasi Pendidikan 4

determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils". 

Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, 

melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, 

sistematik, dan terarah berdasarkan tuiuan yang jelas.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa 

orang diatas, kita dapat menarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi 

merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh 

mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat 

dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Evaluasi berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian yang pada umumnya 

diartikan tidak berbeda (indifferent), walaupun pada hakekatnya berbeda satu 

dengan yang lain. Pengukuran (measurement) adalah proses membandingkan 

sesuatu melalui suatu kriteria baku (meter, kilogram, takaran dan sebagainya), 

pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian adalah suatu proses transformasi dari 

hasil pengukuran menjadi suatu nilai. Evaluasi meliputi kedua langkah di atas 

yakni mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan 

keputusan. (http://www.imansofyani.co.cc)

Selain pengertian di atas ternyata pengertian evaluasi pendidikan merupakan 

proses yang sistematis dalam :

1. Mengukur tingkat kemajuan yang dicapai siswa, baik ditinjau dari norma 

tujuan maupun dari norma kelompok

2. Menentukan apakah siswa mengalami kemajuan yang memuaskan kearah 

pencapaian tujuan pengajaran yang diharapkan.

Bukan hanya seperti di katakan di atas saja pengertian evaluasi, tetapi ada 

beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi itu, yang intinya masih mencakup 

evaluasi, yaitu di antaranya:

1. Measurement / pengukuran diartikan sebagai proses kegiatan untuk 

menentukan luas atau kuantitas sesuatu untuk mendapatkan informasi atau 

data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai siswa pada periode 

tertentu dengan menggunakan berbagai tekhnik dan alat ukur yang relevan.

2. Tes secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau 

latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi, 

prestasi sebagai hasil pembelajaran.

http://www.imansofyani.co.cc/
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3. Assessment adalah suatu proses pengumpulan data dan pengolahan data 

tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

(http://dokumens.multiply.com/journal/item/34)

B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Segala sesuatu yang di lakukan pasti mempunyai tujuan dan fungsi yang akan 

di capai, pastinya semua aktifitas tidak ingin hasilnya sia-sia, begitupun dengan 

evaluasi, ada tujuan dan fungsi yang ingin di capai, Evaluasi telah memegang 

peranan penting dalam pendidikan antara lain memberi informasi yang dipakai 

sebagai dasar untuk :

1. Membuat kebijaksanaan dan keputusan

2. Menilai hasil yang dicapai para pelajar

3. Menilai kurikulum

4. Memberi kepercayaan kepada sekolah

5. Memonitor dana yang telah diberikan

6. Memperbaiki materi dan program pendidikan

1. Tujuan Evaluasi

Pada dasarnya evaluasi merupakan proses penyusunan deskripsi siswa, 

baik secara kuantitatif maupun secara kulaitatif. Secara lugas evaluasi untuk 

mengukur kemampuan ranah cipta, rasa, dan karsa siswa.

a. Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam 

suatu kurun waktu proses belajar tertentu.

b. Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa di dalam 

kelompok kelasnya.apakah sisiwa tersebut termasuk kategori lambat, 

sedang, atau cepat.

c. Untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan seorang siswa dalam 

belajar. Apakah menunjukan tingkat usaha yang efisien atau tidak.

d. Untuk mengetahui hingga sejauh mana seorang siswa telah 

mendayagunakan kafasitas kognitifnya.

e. Untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar

yang telah digunakan oleh seorang guru dalam proses belajar-mengajar.

2. Fungsi Evaluasi

Selain memiliki tujuan, evaluasi belajar juga memiliki fungsi-fungsi sebagai 

berikut. Fungsi Evaluasi Bersifat Evaluatif, antara lain:

1) Fungsi prognostik yaitu meramalkan sesuatu dalam menghadapi langkah 

selanjutnya

http://dokumens.multiply.com/journal/item/34
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2) Fungsi diagnostik yaitu evaluasi yang bertujuan yang mengetahui 

kelemahan-kelemahan siswa serta penyebabnya

3) Fungsi judgement yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menetukan 

keberhasilan siswa atau tes penentuan akhir.

a. Fungsi evaluasi bagi siswa

Bagi siswa, evaluasi digunakan untuk mengukur pencapaian 

keberhasilannya dalam mengikuti pelajaran yang telah diberikan oleh 

guru. Dalam hal ini ada dua kemungkinan :

1) Hasil bagi siswa yang memuaskan

Jika siswa memperoleh hasil yang emuaskan, tentunya kepuasan ini 

ingin diperolehnya kembali pada waktu yang akan datang. Untuk ini 

siswa akan termotifasi untuk belajar lebih giat agar perolehannya sama 

bahkan meningkat pada masa yang akan datang. Namun, dapat pula 

terjadi sebaliknya, setelah memperoleh hasil yang memuaskan siswa 

tidak rajin belajar sehingga pada waktu berikutnya hasilnya menurun.

2) Hasil bagi siswa yang tidak memuaskan

Jika siswa memperoleh hasil yang tidak memuaskan, maka pada 

kesempatan yang akan datang dia akan berusaha memperbaikinya. 

Oleh karena itu, siswa akan giat belajar. Tetapi bagi siswa yang kurang 

motivasi atau lemah kemauannya akan menjadi putus asa

b. Fungsi evaluasi bagi guru

1) Dapat mengetahui siswa manakah yang menguasai pelajran dan siswa 

mana pula yang belum. Dalam hal ini hendaknya guru memberikan 

perhatian kepada siswa yang belum berhasil sehingga pada akhirnya 

siswa mencapai keberhasilan yang diharapkan.

2) Dapat mengetahui apakah tujuan dan materi pelajaran yang telah 

disampaikan itu dikuasai oleh siswa atau belum.

3) Dapat mengetahui ketepatan metode yang digunakan dalam 

menyajikan bahan pelajaran tersebut.

4) Bila dari hasil evaluasi itu tidak berhasil, maka dapat dijadikan bahan 

remidial. Jadi, evaluasi dapat dijadikan umpan balik pengajaran.

c. Fungsi evaluasi bagi sekolah

1) Untuk mengukur ketepatan kurikulum atau silabus. Melalui evaluasi

terhadap pengajaran yang dilakukan oleh guru, maka akan dapat 

diketahui apakah ketepatan kurikulum telah tercapai sesuai dengan 



Sistem Evaluasi Pendidikan 7

target yang telah ditentukan atau belum. Dari hasil penilaian tersebut 

juga sekolah dapat menetapkan langkah-langkah untuk perencanaan 

program berikutnya yang lebih baik.

2) Untuk mengukur tingkat kemajuan sekolah. Sudah barang tentu jika 

hasil penilaian yang dilakukan menunjukkan tanda-tanda telah 

terlaksananya kurikulum sekolah dengan baik, maka berarti tingkat 

ketepatan dan kemajuan telah tercapai sebagaimana yang diharapkan. 

Akan tetapi sebaliknya jika tand-tanda itu menunjukkan tidak 

tercapainya sasaran yang diharapkan, maka dapat dikatakan bahwa 

tingkat ketepatan dan kemajuan sekolah perlu ditingkatkan.

3) Mengukur keberhasilan guru dalam mengajar. Melalui evaluasi yang 

telah dilaksanakan dalam pengajaran merupakan bahan informasi bagi 

guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam melaksanakan 

pengajaran.

4) Untuk meningkatkan prestasi kerja. Keberhasilan dan kemajuan yang 

dicapai dalm pengajaran akan mendorong bagi sekolah atau guru 

untuk terus meningkatkan prestasi kerja yang telah dicapai dan 

berusaha memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang mungkin 

terjadi.

Dalam evaluasi semua komponen dalam pendidikan layak dan harus dijadikan 

sebagai objek dan subjek evaluasi pendidikan, yaitu :

a. Siswa, dapat menjadi subjek evaluasi bagi dirinya sendiri dan bagi guru serta 

sekolahnya dan dapat juga menjadi bagian dari objek evaluasi yang dilakukan 

oleh guru dan sekolahnya.

b. Guru, dapat menjadi subjek evaluasi bagi program dan cara-cara dia 

mengajar, keberhasilannya dan juga dpat menjadi objek evaluasi oleh siswa 

dan sekolahnya.

c. Sekolah, dapat menjadi subjek evaluasi bagi siswa dan guru-guru yang ada 

didalamnya serta dapat juga menjadi sasaran atau objek evaluasi dari siswa 

dan guru yang bernaung  didalamnya.

Setelah semua tugas evaluasi kita lakukan kita akan banyak memetik manfaat 

dari evaluasi itu, baik bagi siswa, guru maupun sekolah yang seandainya kita 

mengambil benang merah dari nya kita akan mengetahui apa-apa yanga harus dan 

yang tidak harus lagi kita lakukan untuk kedepannya.

(http://dokumens.multiply.com/journal/item/34)

http://dokumens.multiply.com/journal/item/34
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C. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi pendidikan mencakup dua sasaran pokok, yaitu : evaluasi makro

(program) dan evaluasi mikro (kelas). Secara umum, evaluasi terbagi dalam tiga

tahapan sesuai proses belajar mengajar yakni dimulai dari evaluasi input, evaluasi

proses dan evaluasi output.

Setiap jenis evaluasi memiliki fungsi yang berbeda satu dengan yang lain.

Evaluasi input mencakup fungsi kesiapan penempatan dan seleksi. Evaluasi 

proses mencakup formatif, diagnostik dan monitoring, sedangkan evaluasi output

mencakup sumatif.

Fungsi kesiapan penempatan dan seleksi adalah penilaian yang ditujukan

untuk mengetahui ketrampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program 

belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai 

kegiatan belajar untuk program tersebut. Fungsi seleksi yaitu penilaian yang 

bertujuan untuk keperluan seleksi, seperti ujian saringan masuk perguruan tinggi 

tertentu dengan berdasarkan kriteria tertentu.

Fungsi formatif yaitu penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar 

mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar. Adapun 

fungsi diagnostik dan monitoring adalah penilaian yang bertujuan untuk

mengidentifikasi kelemahan kelemahan siswa dan faktor yang menjadi penyebab

serta menetapkan cara untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut.

Fungsi surnatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program,

dengan tujuan untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa. Dengan kata lain

berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh suatu proses pendidikan telah 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. (http://www.imansofyani.co.cc)

D. Prinsip-Prinsip Evaluasi

Adapun prinsip-prinsip evaluasi adalah:

1. Menyeluruh,

yaitu menyangkut pengetahuan, sikap dan nilai, serta kemampuan. Evaluasi 

bersifat menyeluruh, jika alat evaluasi mencakup aspek proses dan hasil 

belajar yang dapat menggambarkan perubahan tingkah laku.

2. Berkesinambungan

Untuk mengetahui gamabaran tentang perubahan tingkah laku siswa sebagai 

hasil kegiatan belajar mengajar hendaknya evaluasi dilakukan secara 

berencana, bertahap dan berkesinambungan.

http://www.imansofyani.co.cc/
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3. Objektif

Hal ini dapat tercapai apabila langkah-langkah pengembangan alat ukur untuk 

menilai dilakukan dengan cara yang sistematis dan dengan perumusan criteria 

keberhasilan yang jelas dan operasional.

4. Mendidik

Dalam menilai, guru harus dapat memberikan motivasi pada siswa untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya, penilaian harus bersifat mendidik.
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BAGIAN II

PELAKSANAAN EVALUASI

A. Prosedur Pelaksanaan Evaluasi

Dalam melaksanakan evaluasi pendidikan hendaknya dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa 

evaluasi pendidikan secara garis besar melibatkan 3 unsur yaitu input, proses dan 

out put. Apabila prosesdur yang dilakukan tidak bercermin pada 3 unsur tersebut 

maka dikhawatirkan hasil yang digambarkan oleh hasil evaluasi tidak mampu 

menggambarkan gambaran yang sesungguhnya terjadi dalam proses 

pembelajaran. Langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi 

pendidikan secara umum adalah sebagai berikut :

1. perencanaan (mengapa perlu evaluasi, apa saja yang hendak dievaluasi, tujuan 

evaluasi, teknikapa yang hendak dipakai, siapa yang hendak dievaluasi, 

kapan, dimana, penyusunan instrument, indikator, data apa saja yang hendak 

digali, dsb)

2. pengumpulan data ( tes, observasi, kuesioner, dan sebagainya sesuai dengan 

tujuan)

3. verifiksi data (uji instrument, uji validitas, uji reliabilitas, dsb)

4. pengolahan data ( memaknai data yang terkumpul, kualitatif atau kuantitatif, 

apakah hendak di olah dengan statistikatau non statistik, apakah dengan 

parametrik atau non parametrik, apakah dengan manual atau dengan software 

(misal : SAS, SPSS )

5. penafsiran data, ( ditafsirkan melalui berbagai teknik uji, diakhiri dengan uji 

hipotesis ditolak atau diterima, jika ditolak mengapa? Jika diterima mengapa? 

Berapa taraf signifikannya?) interpretasikan data tersebut secara 

berkesinambungan dengan tujuan evaluasi sehingga akan tampak hubungan 

sebab akibat. Apabila hubungan sebab akibat tersebut muncul maka akan lahir 

alternatif yang ditimbulkan oleh evaluasi itu.

B. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan secara periodik atau pada satu waktu tertentu, 

misalnya setelah beberapa pokok bahasan tertentu selesai diajarkan, setiap bulan, 

setiap pertengahan semester, pada akhir semester, atau pada akhir tahun 

pengajaran.
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Apabila diperlukan, penilaian awal dapat dilakukan untuk memperoleh 

gambaran mengenai sejauh mana kemampuan siswa tentang mata pelajaran 

tertentu sebelum dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar.

C.  Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu teknik tes dan 

teknik non Tes

1. teknik non tes meliputi ; skala bertingkat, kuesioner,daftar cocok, wawancara, 

pengamatan, riwayat hidup.

a. Rating scale atau skala bertingkat menggambarkan suatu nilai dalam 

bentuk angka. Angka-angak diberikan secara bertingkat dari anggak 

terendah hingga angkat paling tinggi. Angka-angka tersebut kemudian 

dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan terhadap angka yang 

lain.

b. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang terbagi dalam beberapa kategori. 

Dari segi yang memberikan jawaban, kuesioner dibagi menjadi kuesioner 

langsung dan kuesioner tidak langsung. Kuesioner langsung adalah 

kuesioner yang dijawab langsung oleh orang yang diminta jawabannya. 

Sedangkan kuesiioner tidak langsung dijawab oleh secara tidak langsung 

oleh orang yang dekat dan mengetahui si penjawab seperti contoh, apabila 

yang hendak dimintai jawaban adalah seseorang yang buta huruf maka 

dapat dibantu oleh anak, tetangga atau anggota keluarganya. Dan bila 

ditinjau dari segi cara menjawab maka kuesioner terbagi menjadi 

kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Kuesioner tertututp adalah 

daftar pertanyaan yang memiliki dua atau lebih jawaban dan si penjawab 

hanya memberikan tanda silang (X) atau cek (√) pada awaban yang ia 

anggap sesuai. Sedangkan kuesioner terbuka adalah daftar pertanyaan 

dimana si penjawab diperkenankan memberikan jawaban dan pendapat 

nya secara terperinci sesuai dengan apa yang ia ketahui.

c. Daftar cocok adalah sebuah daftar yang berisikan pernyataan beserta 

dengan kolom pilihan jawaban. Si penjawab diminta untuk memberikan 

tanda silang (X) atau cek (√) pada awaban yang ia anggap sesuai.

d. Wawancara, suatu cara yang dilakukan secara lisan yang berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan informsi yang hendak 

digali. wawancara dibagi dalam 2 kategori, yaitu pertama, wawancara 
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bebas yaitu si penjawab (responden) diperkenankan untuk memberikan 

jawaban secara bebas sesuai dengan yang ia diketahui tanpa diberikan 

batasan oleh pewawancara. Kedua adalah wawancara terpimpin dimana 

pewawancara telah menyusun pertanyaan pertanyaan terlebih dahulu yang 

bertujuan untuk menggiring penjawab pada informsi-informasi yang 

diperlukan saja.

e. Pengamatan atau observasi, adalah suatu teknik yang dilakuakn dengan 

mengamati dan mencatat secara sistematik apa yang tampak dan terlihat 

sebenarnya. Pengamatan atau observasi terdiri dari 3 macam yaitu : (1) 

observasi partisipan yaitu pengamat terlibat dalam kegiatan kelompok 

yang diamati. (2) Observasi sistematik, pengamat tidak terlibat dalam 

kelompok yang diamati. Pengamat telah membuat list faktor faktor yang 

telah diprediksi sebagai memberikan pengaruh terhadap sistem yang 

terdapat dalam obejek pengamatan.

f. Riwayat hidup, evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan 

informasi mengenai objek evaluasi sepanjang riwayat hidup objek 

evaluasi tersebut.

2. Teknik tes. Dalam evaluasi pendidikan terdapat 3 macam tes yaitu :

a. tes diagnostic

Dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswa 

berdasarkan atas hasil test formatif sebelumnya.

b. tes formatif

Dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses 

belajar    berlangsung dan untuk memberikan balikan bagi penyempurnaan 

program belajar mengajar serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan 

yang memerlukan perbaikan.

c. tes sumatif

Dimaksudkan untuk menetapkan apakah seseorang berhasil mencapai 

sekumpulan tujuan pengajaran atau tidak.

(http://sylvie.edublogs.org/2007/04/27/evaluasi-pendidikan/comment-
page-1/)

http://sylvie.edublogs.org/2007/04/27/evaluasi-pendidikan/comment-page-1/
http://sylvie.edublogs.org/2007/04/27/evaluasi-pendidikan/comment-page-1/
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BAGIAN III

MACAM-MACAM TES

Dalam dunia evaluasi pendidikan, tes adalah cara (yang dapat digunakan) atau 

prosedur (yang perlu ditempuh) dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang 

pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas (baik berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, atau perintah-perintah (yang harus 

dikerjakan oleh testee, sehingga (atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran 

tersebut) dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testee; 

nilai mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testee lainnya, 

atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu.

A. Standardized test dan Teacher-made test

Standardized test adalah tes yang telah mengalami proses standarisasi. 

Sedangkan teacher-made test adalah tes yang dibuat oleh guru masing-masing 

pelajaran. Test buatan guru ini biasa diberikan untuk ulangan harian (formatif), 

umum (sumatif) atau penghabisan (EBTA).

Standardized test (Test standar) bertujuan untuk mengukur murid dalam tiga 

aspek (Edi Soewardi K, 1980:5), yaitu:

1. Kedudukan belajar

Test ini dimaksuskan untukmengukur kedudukan belajar murid dibandingkan 

dengan teman-teman sekelasnya setingkat dan sesekolah atau setingkatdari 

beberapa sekolah.

2. Kemajuan belajar

Test ini dimaksudkan untuk mengukur kemajuan yang dicapai dalam mata 

pelajaran tertentu.

3. Diagnotis

Test ini dimaksudkan untuk mengukur kelemahan dan kelebihan murid dalam 

menguasai bahan pelajaran tertentu secara luas.

Setiap test yang distandarisasikan harus disertai penjelasan mengenai hal-hal 

berikut:

a. Aspek yang hendak diukur

b. Pihak penyusun

c. Tujuan penggunaan

d. Sampel

e. Validitas test
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f. Cara mengadministrasikan

g. Cara menskor

h. Kunci jawaban

i. Tabel skor mentah dan skor terjabar

j. Interprestasi

B. Fungsi Tes

Secara umum ada dua macam fungsi tes, yaitu:

1. Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini tes 

berfungsi mengukut tingkat perkembangan atau kemajuan yang dicapai oleh 

siswa.

2. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes ini 

akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah 

ditentukan, telah dapat dicapai.

C. Penggolongan Tes

Tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau golongan, yaitu:

1. Penggolongan Tes Berdasarkan Fungsinya Sebagai Alat Pengukur

Perkembangan/Kemajuan Belajar Peserta Didik.

Pada penggolongan ini tes dibedakan menjadi enam golongan, yaitu:
a. Tes Seleksi, dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru.

Hasil tes yang digunakan untuk memilih peserta didik yang terbaik.

b. Tes Awal, dilaksankan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmanakah 

materi yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik.

c. Tes Akhir, untuk mengetahui apakah semua materi yang tergolong penting 

dapat dikuasai oleh peserta didik.

d. Tes Diagnostik, untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang 

dihadapi peserta didik dalam suatu pelajaran tertentu.

e. Tes Formatif, untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik telah 

terbentuk setelah mengikuti proses pembelajaran.

f. Tes Sumatif, dilaksanakan setelah sekumpulan stuan program pengajaran 

selesai diberikan.

2. Penggolongan Tes Berdasarkan Aspek Psikis yang Ingin Diuji. Ada lima 

golongan yaitu: 

a. Tes intelegensi, untuk mengungkap dan mengetahui tingkat kecerdasan 

seseorang.
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b. Tes kemampuan, untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus 

yang dimiliki oleh testee.

c. Tes sikap, untuk mengungkap presdisposisi/ kecenderungan seseorang 

untuk melakukan respon tertentu dalam dunia sekitarnya.

d. Tes kepribadian, untuk mengungkap ciri-ciri khas seseorang.

e. Tes hasil belajar, untuk mengungkap tingkat pencapaian atau prestasi 

belajar.

3. Dari segi banyaknya orang dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

a. Tes individual, tes di mana tester hanya berhadapan dengan  satu orang 

testee saja.

b. Tes kelompok, tes di mana tester hanya berhadapan dengan  lebih dari satu 

orang.

4. Dari segi waktu, dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: 

a. Power test, di mana waktu yang disediakan buat testee untuk 

menyelesaikan tes tersebut tidak terbatas.

b. Speed test, di mana waktu yang disediakan buat testee untuk 

menyelesaikan tes tersebut dibatasi.

5. Dilihat dari segi bentuk responnya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: 

a. Verbal test, tes yang menghendaki respon (jawaban) tertuang dalam 

bentuk ungkapan kata atau kalimat.

b. Non Verbal test, tes yang menghendaki respon (jawaban) tertuang dalam 

bentuk tindakan atau tingkah laku.

6. Ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan 

jawabannya, dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: 

a. Tes tertulis, tes dimana tester dalam mengujikan butir-butir pertanyaan 

dilakukan secara tertulis dan testee memberikan jawabannya juga secara 

tertulis.

b. Tes Lisan, tes dimana tester dalam mengujikan  pertanyaan-pertanyaaan 

dilakukan secara lisan dan testee memberikan jawabannya secara lisan 

pula.
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D. Langkah-langkah umum penyusunan alat evaluasi

1.  Rumusan tujuan

a. Tujuan pendidikan nasional

Tujuan pendidikan nasional tertuangj dalam GBHN, untuk mencapai 

tujuan tersebut menuntut peran serta dari semua pihak baik dari 

pemerintah, swasta, keluarga ataupun masyarakat.

b. Tujuan institusional

Adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan

c. Tujuan Kurikuler

Adalah tujuan pendidikan untuk satu bidang studi dalam suatu lembaga 

pendidikan.

d. Tujuan Intruksional

Adalah tujuan yang dikomunikasikan melalui pernyataan yang 

digambarkan perubahan tingkah laku yang diharapkan ada pada siswa 

setelah mereka menyelesaikan pengalaman belajar tertentu.

Tujuan intruksional terbagi dua;

1) Tujuan intruksional umum

2) Tujuan intruksional khusus

Adapun rumusan-rumusannya adalah

1) Rumusan TIU

Dalam TIU rumusan hasil belajar belum begitu spesifik, sehingga 

masih sukar diukur apakah tujuan telah tercapai, belum tercapai atau 

tidak tercapai. Kata kerja yang digunakan dalam TIU antara lain: 

mengetahui, memahami, menguasai, menghargai, mempercayai dan 

mengenal.

2) Rumusan TIK

TIK harus dirumuskan lebih spesifik dan operasional sehingga 

pernyataan bentuk-bentuk tingkah laku didalamnya mudah diamati dan 

dapat diukur. Kata kerja yang digunakan dalam rumusan TIK antara 

lain; Menguruskan, menghitung, menjelaskan, menyebutkan, memilih, 

membedakan, menerjemahkan, menggambarkan, menuliskan dan 

istilah lainnya.

Rumusan TIK yang lengkap akan mengandung 4 unsur:

1) Audience (murid)

2) Behavior (tingkah laku)
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3) Condition (Kondisi tempat tingkah laku berlangsung)

4) Degree (standar minimal yang diharapkan dari tingkah laku)

2. Penyusunan Kisi-kisi

Kisi-kisi adalah peta distribusi soal dari berbagai topic bahasan. Dalam 

penyusunan kisi-kisi yang lengkap harus diperhatikan hal-hal berikut:

a. Pokok bahasan yang akan disampaikan

b. Jenjang kemampuan

c. Persentase tiap kisi-kisi mengenai poko bahasan dan jenjang kemampuan

d. Bentuk dan jumlah soal

e. Waktu yang digunakan

Prosedur yang harus ditempuh dalam merancang alat evaluasi adalah:

1. Menyusun tujuan intruksional khusus sebagai pedoman dalam penetapan 

ruang lingkup alat penilaian.

2. Pengejewantahan alat evaluasi mencakup:

a. Ruang lingkup bahan pelajaran yang akan ditanyakan

b. Abilitas yang diukur, artinya tingkah laku apa yang akan diukur 

(pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis atau sintetis)

c. Bobot bahan, artinya seberapa jauh perbandingan jumlah materi yang 

satu dengan yang lainnya.

d. Bobot abilitas, yakni menetapkan perbandingan diantara setiap abilitas 

yang diukur tersebut.

e. Tingkat kesukaran soal,

f. Waktu yang diperlukan untuk seluruh soal

g. Banyak dan jenis soal, misalnya berapa soal bentuk benar salah, 

pilihan ganda dan seterusnya.

3. Penulisan butir soal

4. Uji coba

5. Cara menyusun alat evaluasi

a. Penyusuna soal test bentuk uraian

Bentuknya ada dua macam:

Contoh : 1. Uraian bebas

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

“ Jelaskan hikmah zakat dalam hubungannya dengan keimanan”

Contoh  : 2. Uraian terbatas

“Sebutkan syarat syahnya zakat!”
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b. Penyusuna test bentuk objektif

Soal test bentuk objektif menuntut siswa untuk memilih jawaban yang 

benar diantara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, atau 

memberikan jawaban singkat atau melengkapi pernyataan yang belum 

sempurna. Soal test bentuk objektif ini dapat berbentuk:

1. Benar-salah (true- false)

2. Pilihan ganda (multiple-choice)

3. Menjodohkan

4. Jawaban dengan singkat dan isian

c. Penyusuna soal test bentuk perbuatan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam test perbuatan:

1. Komponen-komponen yang akan dinilai dengan test ditentukan 

terlebih dahulu

2. norma penilaian secara kualitatif ditentukan misalnya, baik, cukup 

atau kurang

3. Mengubah nilai kualitatif kedalam nilai kuantitatif

4. Angka seorang murid merupakan jumlah angka masing-masing 

pernyataan.

d. Penyusunan skala sikap

Salah satu cara untuk mengukur sikap adalah skala sikap yang 

dikembangkan oleh Likert, dimana subjek tidak disuruh memilih 

pertanyaan-pertanyaan yang disetujui saja. Tiap item dibagi ke dalam 

5 skala yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, tidak tentu dan sangat 

tidak setuju

e. Penyusunan angket

Angket termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau 

informasi, sikap dan faham dalam hubungan klausal. Angket  

mempunyai kesamaan dengan wawancara dalam implementasi;angket 

dilaksanakan secara tertulis, sedangkan wawancara dilaksanakan 

secara lisan.
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BAGIAN III

SKORING

Pada dasarnya atau hakikatnya penskoran adalah suatu proses pengubahan 

jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu 

jawaban terhadap item dalam instrumen (Djaali & Muljono, 2004). 

Untuk memudahkan dalam penskoran, maka diperlukan alat bantu sebagai 

berikut:

1. Kunci jawaban, yaitu deretan jawaban yang kita persiapkan untuk pertanyaan atau 

soal-soal yang kita buat.

2. Kunci skoring, yaitu alat yang digunakan untuk mempercepat pekerjaan skoring.

3. Pedoman penilaian, yaitu alat untuk membantu menentukan angka.

A. Rumus dalam penskoran tes objektif:

1. Benar Salah

Dalam menentukan angka (skor) untuk tes bentuk ini, dapat digunakan 2 (dua) 

cara yaitu :

Tanpa hukuman/penalti, adalah apabila banyaknya angka yang diperoleh 

siswa sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci.

S = R – W

Dimana :

S : Skor                                                

R : Right (jumlah  benar)              

W : Wrong  (jumlah salah)

Dengan hukuman/penalti, hal ini digunakan apabila diragukan adanya unsur 

tebakan.

S = T - 2W

Dimana :

T : Jumlah soal dalam tes
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2. Pilihan Ganda

Pada dasarnya sama dengan tes benar-salah, hanya yang membedakan untuk 

menskor yang dengan penalti adalah sebagai berikut :

S = R - W
(n - 1)

Dimana :

S              : Skor

R             : Right

W            : Wrong

N             : banyaknya pilihan jawaban
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BAGIAN IV

NON-TES

Non-tes digunakan saat tes tidak lagi mampu merambah semua yang 

diinginkan oleh subjek evaluasi. Biasanya tes hanya tercakup pada masalah kognitif 

aja, tapi kan penilaian gak selalu dalam hal kognitif aja. Oleh karena itu, agar terasa 

lebih komprehensif, maka digunakanlah non-tes. Nah, alat-alat nontes yang sering 

digunakan antara lain:

1. Wawancara dan Kuesioner

2. Skala. Adalah alat untuk mengukur nilai, sikap, minat, dan perrhatian, dll yang 

disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya 

dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

3. Observasi. Digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses 

terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya 

maupun dalam situasi buatan. 
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BAGIAN V

TEKNIK ANALISIS BUTIR SOAL

A. Tujuannya:

1. Untuk mengetahui berfungsi tidaknya  sebuah soal.

2. Untuk meningkatkan kualitas soal.

B. Cara analisis butir soal:

1. Kualitatif (qualitative control) 

Yang ditelaah dari segi :

a. Materi (berkaitan dengan substansi keilmuan dan tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan soal)

b.  Konstruksi (berkaitan dengan teknik penulisan soal)

c. Bahasa (berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar menurut EYD)

2. Kuantitatif (quantitative control)

Yang ditelaah adalah :

a. Tingkat kesukaran

b. Daya Pembeda

c. Realibilitas

d. Fungsi Distraktor

e. Validitas
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BAGIAN VI

PAN dan PAP

A. PAP (Penilaian Acuan Patokan/Criterienced Referenced Test)

Ada patokan yang sudah ditetapkan, jadi keputusan lulus atau tidaknya harus 

sesuai dengan patokan tersebut.

B. PAN (Penilaian Acuan Norma/Norm Referenced Test)

Keputusan lulus atau tidaknya didasarkan pada ”norma” yang ada pada 

kelompok itu. Biasanya untuk memberi rangking.
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