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SAMBUTAN REKTOR 
 

Jika engkau ingin meng”abadi”, maka tinggalkanlah “Legacy” 
 

Ungkapan di atas memberi gambaran bahwa setiap 
manusia hendaknya selalu melahirkan karya terbaiknya 
untuk dipersembahkan kepada umat. Karya itu akan 
menjadi sebuah legacy yang akan selalu diingat dan 
dikenang, bahkan diabadikan dalam catatan sejarah 
peradaban anak manusia.  Jutaan bahkan milyaran anak 
manusia telah dan akan lahir di permukaan dunia ini, 
namun tidak semua mampu mencatatkan dirinya dalam 
kelindan sejarah yang “menyejarah”. Hanya sebagian kecil 
anak manusia yang mampu menghadirkan dan 
meng”abadi”kan dirinya dalam  garis lingkar lintasan 
sejarah. 
 Dalam bingkai dan konstruksi emosional, manusia 
pada hakikatnya ingin abadi. Itulah sebabnya manusia ingin 
selalu mengabadikan momentum penting dalam ruang dan 
waktu yang senantiasa berubah. Mereka membuat gambar, 
foto, lukisan, dan sejenisnya yang seakan-akan berkeinginan 
menyetop waktu yang senantiasa berubah. Demikian pula 
aktivitas manusia membangun monumen bersejarah tidak 
lain tujuannya untuk mengabadikan sebuah peristiwa 
penting dalam sejarah peradaban manusia, bahkan Khairil 
Anwar berkata: “Aku ingin hidup seribu tahun lagi”. 
 Karya akademik pada hakikatnya merupakan sebuah 
monumen penting dalam kehidupan yang dapat menjadi 
legacy. Karya itu dapat dinikmati oleh siapa saja yang cinta 
terhadap pengetahuan. Karya akademik bukan sekadar 
sebuah tulisan yang menjadi hiasan di dalam rak, lemari 
atau ruang baca, tetapi dia mampu melahirkan perubahan 
dan memberikan pencerahan kepada manusia. Terlebih 
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dalam perspektif eskatologis, karya akademik dapat menjadi 
amal jariah di “alam sana”. 
 Atas dasar kesadaran itulah, maka program Gerakan 
Seribu Buku (GSB) ini dilaksanakan, dengan harapan setiap 
dosen mampu melahirkan “legacy” dalam catatan 
kehidupannya berupa karya tulis yang dipublikasikan. 
Gerakan ini diharapkan menjadi “trigger” untuk melahirkan 
karya-karya berikutnya. 
 Saya merasa gembira bahwa dosen UIN Alauddin 
tidak saja mampu berorasi di atas mimbar, tetapi juga dapat 
menuangkan gagasan, ide, dan pikirannya dalam bentuk 
tulisan. Hingga periode akhir masa jabatan saya sebagai 
Rektor, program GSB ini telah tuntas dilaksanakan. Itu 
artinya, hingga saat ini tidak kurang dari 1000 buah karya 
akademik telah dipublikasikan oleh para dosen UIN 
Alauddin Makassar.  Fakta ini harus diapresiasi dan menjadi 
catatan penting bagi pejabat (Rektor) berikutnya. 
 Karya tulis merupakan perbendaharaan terbesar di 
dunia akademik. Hanya dengan budaya menulis dan 
membaca, maka dunia akademik menjadi hidup, bahkan al-
Quran mengisyaratkan bahwa lahir dan hadirnya 
pengetahuan serta peradaban harus diawali dengan budaya 
“iqra/baca” dan “al-qalam/pena”. Karena itulah, UIN 
sebagai kampus peradaban harus menjadi pioneer dari 
tradisi literasi ini, sebab rendahnya budaya “baca-tulis” 
pada suatu bangsa atau sebuah kampus mengindikasikan 
lemahnya kesadaran terhadap eksistensi diri, alam, dan 
Tuhan. 

Samata, 2 Oktober 2014 
Rektor,  
 
 
Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, 
kekuatan dan kesabaran kepada hamba-Nya sehingga dapat 
menyelesaikan buku Statistika dan Pengukuran untuk Guru 
dan Dosen: Teori dan Aplikasi dalam Bidang Pendidikan. 
Salam dan shalawat penulis kirimkan buat junjungan Nabi 
Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam 
semesta serta yang telah membawa manusia pada masa 
yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 

Salah satu masalah utama dalam kegiatan penelitian 
adalah cara memperoleh data dan informasi yang akurat 
dan objektif. Data dan informasi yang akurat akan 
memberikan kesimpulan yang dapat dipercaya. Data yang 
baik akan diperoleh jika instrumen yang digunakan valid 
(kemampuan alat ukur yang digunakan mampu mengukur 
apa yang seharusnsya diukur dan reliabel (ajeg). 

Pengukuran (measurement) adalah suatu kegiatan 
yang dilakukan untuk mengukur dalam arti memberi angka 
terhadap sesuatu yang disebut obyek pengukuran. Secara 
konseptual angka-angka hasil pengukuran bersifat kontinu 
yang bergerak dari suatu kutub ke kutub yang lainnya, 
misalnya dari rendah ke tinggi, dari angka 0 sampai 100, 
dari negative ke positif dan lain sebagainya. Dalam bidang 
pendidikan, pengukuran memegang peranan yang sangat 
penting. Data hasil pengukuran dalam bidang pendidikan 
memiliki arti yang sangat penting bagi sekolah atau lembaga 
pendidikan, guru, masyarakat, dan juga bagi policy maker. 

Buku “Statistika dan Pengukuran untuk Guru dan 
Dosen: Teori dan Aplikasi dalam Bidang Pendidikan” ini 
akan berisi tentang topik-topik statistika yang banya 
digunakan dalam mengolah data hasil penelitian demikian 
juga dengan topik-topik pengukuran khususnya dalam 
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penyusunan instrument tes, kualitas suatu tes, dan teknik 
analisisnya dan akan banyak digunakan oleh guru, dosen, 
praktisi, mahasiswa jenjang S1, S2, maupun S3 baik dalam 
kegiatan penelitian. 

Dalam penyusunan buku ini, tidak terlepas dari 
sumbangsih dari berbagai pihak, terkhusus kepada Rektor 
UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan 
kepercayaan kepada saya untuk menyusun buku ini. Oleh 
karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih atas 
semua dukungan dan keperayaan hingga selesainya buku 
ini. 

Penulis menyadari bahwa isi dari buku ini masih 
jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran 
dari siapa saja yang bertujuan untuk memperbaiki isi buku 
ini akan kami sambut dengan senang hati. Mudah-mudahan 
buku ini akan memberikan manfaat bagi para pemakainya. 

Makassar,  September 2014 
Penulis 
 
 
Nursalam 
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BAB 1 
STATISTIKA DAN PENGUKURAN 

 
Statistika bukanlah sesuatu istilah baru dikalangan 

guru, dosen, mahasiswa, terlebih bagi para peneliti. Sadar 
atau tidak, statistika banyak digunakan dalam kehidupan 
sehari-hari khususnya pada setiap aktivitas manusia yang 
melibatkan angka-angka. Salah satu contoh penggunaan 
statistika adalah pernyataan tentang kebanyakan mahasiswa 
di kampus UIN Alauddin berjenis kelamin perempuan.  
Contoh lain adalah kebanyakan penduduk di kabupaten 
Sinjai berprofesi sebagai petani, rata-rata pendapatan orang 
tua siswa SMP “X” adalah Rp 5.000.000. dan masih banyak 
lagi contoh-contoh yang lain. 

Secara umum, statistika banyak digunakan 
khususnya dalam penelitian, khususnya penelitian yang 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Teori-teori statistika 
secara umum banyak digunakan dalam bidang pendidikan, 
kedokteran, ekonomi, hukum, pertanian, politik, dan lain-
lain sebagainya. 

Statistika dalam bidang pendidikan banyak 
digunakan oleh para ahli pengukuran. Seorang peneliti yang 
ingin melihat hubungan antara motivasi belajar, minat 
belajar dan prestasi belajar siswa tentulah harus 
menggunakan teori statistika dalam hal ini analisis korelasi. 
Dalam bidang ekonomi statistika digunakan dalam bidang 
keuangan untuk melakukan prediksi keadaan indeks harga 
saham. Dalam bidang kedokteran statistika banyak 
digunakan untuk menjelaskan pengaruh penggunaan 
berbagai obat terhadap tingkat kesembuhan pasien, 
efektivitas obat bius untuk menghilangkan rasa sakit pasien, 
dan lain-lain sebagainya. 
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Oleh karena itu, statistika perlu dipelajari oleh guru 
maupun dosen, mahasiswa, peneliti, ahli pengukuran atau 
siapapun yang ingin menggunakan statistika sebagai alat 
untuk mengambil suatu keputusan yang didasarkan atas 
data-data yang ada. 

 
A. Statistik dan Statistika 

Statistika dan statistik adalah dua istilah yang 
berbeda arti. Istilah statistika berasal dari bahasa latin yaitu 
status yang berarti keadaan politik, dan bahasa Italia statista 
("negarawan" atau "politikus"). Statistika pada awalnya 
digunakan untuk data tentang keadaan politik, data sensus, 
data militer, data-data fiscal. Pada tahun 1749 Gottfried 
Achenwall kemudian menggunakan statistika dalam bahasa 
Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan 
analisis data kenegaraan dan mengartikannya sebagai "ilmu 
tentang negara (state)". Dalam perkembangannya sekitar 
awal abad ke-19 terjadi pergeseran arti menjadi "ilmu 
mengenai pengumpulan dan klasifikasi data" yang dalam 
bahasa Inggris dengan istilah statistics yang diperkenalkan 
oleh Sir John Sinclair. Hal ini menunjukkan bahwa secara 
prinsip statistika awalnya hanya mengurus data yang 
dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. 
Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui 
sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi 
informasi kependudukan yang berubah setiap saat. 

Statistika merupakan ilmu yang mempelajari 
bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, 
menginterpretasi, dan mempresentasikan dan 
menyimpulkan suatu keadaan berdasarkan data. 
Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan 
data. 

Istilah statistika (bahasa Inggris: statistics) berbeda 
dengan statistik (statistic). Statistika merupakan ilmu yang 
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berkenaan dengan data, sedang statistik adalah data, 
informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada 
suatu data. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan 
untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data yang lebih 
dikenal dengan istilah statistika deskriptif. 

Statistika bekerja dengan angka-angka, oleh karena 
akan memaksa seseorang pemakai statistik untuk terlibat 
dalam permainan angka-angka. Di dalam statistika angka 
merupakan simbol atau pernyataan verbal atas objek yang 
akan dikemukakan. Kegunaan statistik tidak saja 
mendeskripsikan data yang diperoleh pada waktu lampau, 
misalnya jumlah penduduk, pendapatan perkapita 
masyarakat, hasil belajar siswa/mahasiswa, tingkat 
pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan statistik tersebut, 
angka-angka yang terkumpul dapat diolah dan dianalisis 
untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam 
pengambilan keputusan atau untuk memprediksi suatu 
kejadian atau peristiwa dimasa yang akan datang. 

Statistika banyak digunakan untuk catatan-catatan 
yang telah dibuat mengenai suatu data atau fakta dan telah 
disusun secara sistematik dengan tujuan agar orang yang 
membacanya dapat dengan mudah mamahami serta 
memperoleh gambaran tentang apa yang telah 
dikemukakan. 

Secara umum statistika dapat dibedakan menjadi 
beberapa bagian yaitu: 
1. Berdasarkan tujuan pengolahan data, statistika dibagi 

menjadi dua yaitu statistika deskriptif dan statistika 
inferensial. 
Statistika deskriptif adalah statistika yang membahas 
tentang  pengumpulan dan penyajian data sehingga 
mudah dipahami dan memberikan informasi yang 
berguna. Statistika deskriptif hanya mereduksi, 
menguraikan atau memberikan keterangan suatu data, 
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fenomena, atau keadaan ke dalam beberapa besaran 
untuk disajikan secara bermakna dan mudah dimengerti. 
Statistika deskripttif dapat digunakan untuk 
menguraikan dan menerangkan keadaan, persoalan 
tanpa menarik suatu kesimpulan terhadap data yang 
lebih luas atau populasi. Contoh statistika deskriptif 
adalah pada pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Alauddin terdapat 100 dosen yang mengajar. Dari 100 
dosen tersebut terdapat 60 dosen berjenis kelamin laki-
laki dan 40 orang dosen berjenis kelamin perempuan, 
terdapat 15 orang Professor, 45 orang bergelar Doktor, 
dan 40 orang bergelar Magister. 
Statistika inferensial adalah bagian dari statistika yang 
membahas cara melakukan analisis data, menaksir, 
meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap data, 
fenomena, persoalan yang lebih luas atau populasi 
berdasarkan data sampel yang diambil secara acak dari 
populasi. 
Statistika inferensial membuat kesimpulan berdasarkan 
pendugaan dari sebagian atau sampel data dan 
pengujian hipotesis. Contoh statistika inferensial adalah 
seorang peneliti mengetahui prestasi Ujian Nasional 
siswa SMA pada mata pelajaran Matematika di Kota 
Makassar. Peneliti tidak  perlu mengambil seluruh siswa 
sebagai subjek penelitian, tetapi cukup dengan 
mengambil sebagian dari anggota populasi sebagai 
sampel secara random. Misalnya terdapat 1500 siswa 
yang mengikuti UN mata pelajaran matematika, diambil 
sampel secara acak sebanyak 150 siswa. Dari 150 siswa 
tersebut dihitung rata-rata dan simpangan baku hasil 
ujian matematika dan diperoleh nilai rata-rata 6,8 dan 
simpangan baku 3,2. Nilai rata-rata dan simpangan baku 
dari 150 siswa tersebut digunakan untuk menaksir rata-
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rata dan simpangan baku dari populasi yang berjumlah 
1500 siswa. 

2. Berdasarkan bentuk parameter, maka statistika dapat 
dibagi menjadi dua yaitu statistika parametrik dan 
statistika nonparameterik. 
Statistika parametrik adalah statistika yang digunakan 
apabila berbagai asumsi yang dituntut terpenuhi. 
Pengolahan data meliputi dua kegiatan yaitu pengujian 
asumsi dan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi 
dilakukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Jika 
dalam pengujian asumsi menunjukkan bahwa asumsi 
yang dituntut tidak terpenuhi maka pengujian hipotesis 
dilakukan dengan menggunakan statistika 
nonparametrik. 
Statistika nonparametrk adalah statistika yang 
digunakan bila hasil pengujian terhadap data 
menunjukkan tidak terpenuhinya asumsi. 
Penggunaan statistika parametrik dan nonparametrik 
memberikan implikasi yang berbeda. Hasil pengolahan 
data dengan menggunakan statistika parametrik dapat 
diperluas kesimpulannya untuk populasi, sebab dengan 
terpenuhinya asumsi maka sampel menunjukkan sifat-
sifat yang sama dengan populasi. Sebaliknya, dengan 
menggunakan statistika nonparametrik, hasil 
pengolahan data tidak dapat diperluas kesimpulannya 
untuk populasi. 

Sejalan dengan perkembangan dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan kehidupan modern ini, banyak kajian-
kajian yang telah dilakukan oleh para ahli terhadap 
statistika. Hal ini dapat dilihat dari munculnya beberapa 
cabang ilmu baru yang merupakan gabungan dari beberapa 
ilmu yang telah ada dengan statistika, antara lain: 
Psikometri (menggabungkan antara statistika dan ilmu 
psikologi), Sosiometri (menggabungkan antara statistika dan 
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ilmu sosiologi), dan Ekonometrika (menggabungkan antara 
statistika dengan ilmu ekonomi) 

 
B. Statistika dalam Penelitian 

Penggunaan ilmu statistika untuk alat analisis data 
dewasa ini telah luas dipakai oleh berbagai bidang, seperti 
biologi, fisika, pertanian, psikologi, sosial, agama, ilm-ilmu 
pendidikan hingga manajemen. Dalam bidang manajemen 
dikenal istilah riset pemasaran dimana ilmu statistika sangat 
berperan untuk mengukur penentuan segmentasi pasar, 
kepuasan pelayanan atau produk, perilaku konsumen atau 
mengetahui strong dan weekness suatu produk dibandingkan 
dengan produk kompetitor. Penggunaan statistika untuk 
bidang biologi, fisika, atau pertanian telah membantu 
peneliti untuk menyimpulkan apakah metode baru yang 
dikembangkan lebih baik dan lebih efisien dari metode yang 
sedang digunakan. Penggunaan statistika melalui analisis 
rancang percobaan (design of experiment) dalam bidang 
industi telah membantu para insinyur untuk menentukan 
parameter optimal yang akan digunakan untuk setting mesin 
agar menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi 
yang diinginkan. Statistic quality control diimplementasikan 
untuk mengontrol dan menjaga kualitas produk. Dalam 
bidang pendidikan, statistika sangat berperan untuk 
mengetahui hubungan antar variable dengan correlation 
analysis dan juga mengatahui pengaruh variabel bebas 
(independent) terhadap variabel terikat (dependent) dengan 
menggunakan regression analysis. 

Kerlinger (1986) mendefinisikan penelitian ilmiah 
adalah sebagai suatu penyelidikan yang sistematis, 
terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena 
alamai dengan dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis 
tentang hubungan yang diperkirakan terdapat diantara 
fenomena-fenomena tersebut. 
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Penelitian ilmiah adalah penelitian terhadap sampel 
(contoh), tetapi kesimpulannya akan digeneralisasikan pada 
populasi dimana sampel itu diambil (Hadi, 1999). Ketika 
penelitian pada sampel telah dilaksanakan, maka akan 
dihasilkan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis 
dengan metode-metode statistika dan hasilnya akan 
digeneralisasikan pada populasi. Dengan demikian statistik 
juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memahami 
populasi berdasarkan informasi yang didapatkan dari 
sampel. Tingkat kehandalan generalisasi suatu hasil uji 
statistik pada sampel dinyatakan dalam taraf signifikansi. 

Seorang peneliti harus menyadari bahwa sampel yang 
diambil, sedikit atau banyak, pasti mendukung unsur 
kesalahan sampling (sampling error). Sumber kesalahan 
sampling antara lain: populasi yang ada tidak pernah 
homogen secara sempurna dan juga dapat dipengaruhi 
karena kekurangmampuan peneliti dalam menyusun 
instrument yang benar-benar bebas kesalahan 

C. Populasi dan Sampel 
Tujuan utama statistika adalah membuat kesimpulan 

mengenai hasil analisis informasi yang terdapat dalam suatu 
data sampel. Tujuan kedua adalah membuat penaksiran 
ketidakpastian yang terdapat pada kesimpulan. Tujuan 
ketiga adalah mendesain proses dan level sampling sehingga 
menghasilkan pengamatan yang tepat dan akurat. Desain 
proses dan level sampling merupakan tahap yang sangat 
penting karena mempengaruhi tingkat kebenaran dan 
ketepatan penelitian. Jika desain sampling tidak dilakukan 
dengan benar, penyimpangan informasi data yang dibuat 
dapat terjadi. Oleh karena itu, pengambilan sampel data 
sangat diperhatikan. 
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Populasi adalah seluruh objek yang menjadi target 
penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian dari 
populasi. Membedakan populasi dan sampel penting karena 
membuat kesimpulan tentang suatu populasi dilakukan 
secara induktif dan berdasarkan pada hasil pengumpulan 
dan analisis data sampel. 

Sampel adalah sejumlah anggota yang 
diambil/dipilih dari suatu populasi. Besarnya sampel 
ditentukan oleh banyaknya data atau observasi dalam 
sampel itu. Besarnya sampel yang diperlukan bervariasi 
menurut tujuan pengambilannya dan tingkat kehomogenan 
populasi. Sampel yang dipilih harus mewakili (representative) 
terhadap populasi, karena sampel merupakan alat atau 
media untuk mengkaji sifat-sifat populasi. 

Bila sampel tidak representative, maka ibarat orang 
buta disuruh menyimpulkan karakteristik gajah. Satu orang 
memegang telinga gajah, maka ia menyimpulkan gajah 
seperti kipas.  Orang kedua memegang badan gajah, maka ia 
menyimpulkan bahwa gajah seperti tembok besar. Satu 
orang lagi memegang ekornya, maka ia akan menyimpulkan 
bahwa gajah itu kecil seperti seutas tali. Demikian akibat 
yang akan terjadi jika pengambilan sampel tidak 
representative. Ibarat 3 orang buta yang akan membuat 
kesimpulan tentang gajah 

D. Variabel Penelitian 
Pertanyaan yang sering muncul dalam melakukan 

dalam suatu penelitian adalah apa yang anda teliti. Maka 
pertanyaan ini mengarahkan kepada apa yang disebut 
dengan variabel penelitian, dan variabel penelitian inilah 
yang selalu didefinisikan secara operasional. Oleh karena itu 
variabel dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk 
dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 
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kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terkait hal 
tersebut. 

Kerlinger (1973) mendefinisikan variabel sebagai 
konstrak atau sifat yang akan dipelajari atau diteliti. Dalam 
konteks lain Kerlinger menyatakan bahwa variabel 
merupakan suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang 
berbeda (different values). Apabila suatu variabel hanya 
memiliki satu nilai saja, maka disebut sebagai konstanta. 

Beberapa contoh variabel yang sering diteliti adalah 
jenis kelamin yang mempunyai dua nilai yaitu laki-laki dan 
perempuan, Agama merupakan suatu variabel yang 
mempunyai nilai-nilai, misalnya Islam, Kristen, Katolik, 
Hindu, dan Budha. Tinggi badang merupakan suatu 
variabel yang mempunyai nilai 150 cm, 165 cm, dan 
seterusnya. Demikian pula dengan berat badan merupakan 
suatu variabel, karena mempunyai nilai misalnya 45 kg, 50 
kg, dan seterusnya. 

Variabel penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu 
variabel diskrit dan varaibel kontinu. Variabel diskrit adalah 
variabel mempunyai nilai berhingga atau nilai-nilainya 
dapat didaftar. Contoh variabel diskrit adalah jenis kelamin, 
dan agama. Sedangkan variabel kontinu adalah variabel 
yang mempunyai nilai tidak berhingga dan tidak dapat 
didaftar. Contoh variabel kontinu adalah tinggi badan dan 
berat badan. 

Dalam konteks penelitian, variabel dapat dibedakan 
menjadi beberapa jenis, yaitu: 
1. Variabel Independen 

Variebel independen sering pula disebut sebagai variabel 
stimulus, predictor, antecedent atau lebih dikenal dengan 
istilah variabel bebas. Varaibel bebas merupakan 
variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel dependen 
(terikat). 
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2. Variabel Dependen 
Variabel ini sering pula disebut sebagai variabel output, 
kriteria, konsekuen, atau lebih dikenal dengan istilah 
variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang 
dipengaruhi oleh variabel bebas. 
Berikut diberikan contoh model hubungan antara 
variabel independen dan variabel dependen. Motivasi 
belajar sebagai variabel independen dan hasil belajar 
sebagai variabel dependen yang digambarkan sebagai 
berikut:  
 
 
 
 
Gambar 1.1. Contoh variabel independen dan variabel 

dependen 
3. Variabel Moderator 

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi 
(memperkuat atau memperlemah) hubungan antara 
variabel independen dan variabel dependen. Variabel 
moderator ini juga disebut sebagai variabel independen 
kedua. 
Contoh: 

 
 

Gambar 1.2. Contoh variabel independen, varaibel 
moderator dan variabel dependen 

 

Motivasi 
Belajar 

Hasil Belajar 
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4. Variabel Intervening 

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis 
mempengaruhi hubungan antara variabel independen 
dengan variabel dependen menjadi hubungan yang 
tidak langsung dan tidak dapat diamati dan terukur. 
Variabel ini merupakan variabel antara/penyela yang 
terletak diantara varaibel independen dan variabel 
dependen, sehingga variabel independen tidak langsung 
mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel 
dependen. 
Contoh: 

 
 

Gambar 1.4. Contoh variabel independen, varaibel 
moderator, varaibel intervening dan variabel dependen 

 
5. Variabel Kontrol 

Variabel control adalah variabel yang dikendalikan atau 
dibuat konstan sehingga hubungan variabel indepeden 
dan variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor 
luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering 
digunakan oleh peneliti, bila akan melakukan penelitian 
yang bersifat membandingkan. 
Contoh: peneliti ingin melihat pengaruh jenis 
pendidikan terhadap keterampilan mengetik dengan 
komputer. Variabel independennya adalah jenis 
pendidikan (SMA dan MA), variabel control computer 
sama, tempat sama, naskah sama, serta variabel 
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dependen adalah keterampilan mengetik dengan 
computer. 

 

Gambar 1.5. Contoh variabel independen, varaibel control 
dan variabel dependen 

E. Pengukuran  
Pengukuran merupakan suatu proses penetapan 

angka secara sistematik untuk menyatakan keadaan 
individu (Allen & Yen, 1979). Pengukuran dapat diartikan 
dengan kegiatan untuk mengukur sesuatu. Pada 
hakekatnya, kegiatan ini adalah membandingkan sesuatu 
dengan atau sesuatu yang lain (Anas Sudijono, 1996: 3). Jika 
kita mengukur suhu badan seseorang dengan termometer, 
atau mengukur jarak kota A dengan kota B, maka 
sesungguhnya yang sedang dilakukan adalah 
mengkuantifikasi keadaan seseorang atau tempat kedalam 
angka. Karenanya, dapat dipahami bahwa pengukuran itu 
bersifat kuantitatif. Maksud dilaksanakan pengukuran 
sebagaimana dikemukakan Anas Sudijono (1996: 4) ada tiga 
macam yaitu : (1) pengukuran yang dilakukan bukan untuk 
menguji sesuatu seperti orang mengukur jarak dua buah 
kota, (2) pengukuran untuk menguji sesuatu seperti menguji 
daya tahan lampu pijar serta (3) pengukuran yang dilakukan 
untuk menilai. Pengukuran ini dilakukan dengan jalan 
menguji hal yang ingin dinilai seperti kemajuan belajar dan 
lain sebagainya. 
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Dalam dunia pendidikan, yang dimaksud 
pengukuran sebagaimana disampaikan Cangelosi (1995: 21) 
adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan 
empiris. Proses pengumpulan ini dilakukan untuk menaksir 
apa yang telah diperoleh siswa setelah mengikuti pelajaran 
selama waktu tertentu. Proses ini dapat dilakukan dengan 
mengamati kinerja mereka, mendengarkan apa yang mereka 
katakan serta mengumpulkan informasi yang sesuai dengan 
tujuan melalui apa yang telah dilakukan siswa. 

Pada dasarnya pengukuran merupakan kegiatan 
penentuan angka bagi suatu objek secara sistematik. 
Penentuan angka ini merupakan usaha untuk 
menggambarkan karakteristik suatu objek. Kemampuan 
seseorang dalam bidang tertentu dinyatakan dengan angka. 
Dalam menentukan karakteristik individu, pengukuran 
yang dilakukan harus sedapat mungkin mengandung 
kesalahan yang kecil. Kesalahan yang terjadi pada 
pengukuran ilmu-ilmu alam lebih sederhana dibandingkan 
dengan kesalahan pengukuran pada ilmu-ilmu sosial. 
Kesalahan pada ilmu-ilmu alam sebagian besar disebabkan 
oleh alat ukurnya, sedangkan kesalahan pengukuran dalam 
ilmu-ilmu sosial bisa disebabkan oleh alat ukur, cara 
mengukur, dan keadaan objek yang diukur (Djemari 
Mardapi, 2008: 2). 

Pengukuran dalam bidang pendidikan erat kaitannya 
dengan tes. Hal ini dikarenakan salah satu cara yang sering 
dipakai untuk mengukur hasil yang telah dicapai siswa 
adalah dengan tes. Selain dengan tes, terkadang juga 
dipergunakan non tes. Jika tes dapat memberikan informasi 
tentang karakteristik kognitif dan psikomotor, maka nontes 
dapat memberikan informasi tentang karakteristik afektif 
obyek. 

Pengukuran yang bersifat kuantitatif itu dapat 
dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) Pengukuran yang 
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dilakukan bukan untuk menguji sesuatu, seperti 
pengukuran yang dilakukan oleh seorang penjahit mengenai 
panjang lengan, kaki, lebar bahu, ukuran pinggang dan lain-
lain. (2) Pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu, 
seperti pengukuran untuk menguji daya tahan mesin sepeda 
motor, pengukuran untuk menguji daya tahan lampu pijar, 
dan lain-lain. (3) Pengukuran untuk menilai yang dilakukan 
dengan menguji sesuatu, seperti pengukuran kemajuan 
belajar peserta didik dalam rangka mengisi nilai rapor yang 
dilakukan dengan menguji mereka dalam bentuk tes hasil 
belajar. Pengukuran jenis ketiga inilah yang dikenal dalam 
dunia pendidikan (Anas Sudiyono, 1996). 

Hal-hal yang termasuk evaluasi hasil belajar meliputi 
alat ukur yang digunakan, cara menggunakan, cara 
penilaian, dan evaluasinya. Alat ukur yang digunakan bisa 
berupa tugas-tugas rumah, kuis, ujian tengah semester 
(UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Pada prinsipnya, alat 
ukur yang digunakan harus memiliki bukti kesahihan 
(validitas) dan kehandalan (reliabilitas) yang tinggi. 

Kesahihan atau validitas alat ukur dapat dilihat dari 
konstruk alat ukur, yaitu mengukur sesuatu yang 
direncanakan akan diukur. Menurut teori pengukuran, 
substansi yang diukur harus satu dimensi. Aspek bahasa, 
kerapian tulisan tidak diskor atau diperhitungkan bila 
tujuan pengukuran adalah untuk mengetahui kemampuan 
peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Konstruksi alat 
ukur dapat ditelaah pada aspek materi, teknik penulisan 
soal, dan bahasa yang digunakan. Pakar di bidangnya atau 
teman sejawat merupakan penelaah yang baik untuk 
memberikan masukan tentang kualitas alat ukur yang 
digunakan termasuk tes. 

Kesahihan alat ukur juga bisa dilihat dari kisi-kisi 
alat ukur. Kisi-kisi ini berisi materi yang diujikan, bentuk 
dan jumlah soal, tingkat berpikir yang terlibat, bobot soal, 
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dan cara penskoran. Kisi-kisi yang baik adalah yang 
mewakili bahan ajar. Untuk itu pokok bahasan yang 
diujikan dipilih berdasarkan kriteria: (1) pokok bahasan 
yang esensial, (2) memiliki nilai aplikasi, (3) berkelanjutan, 
(4) dibutuhkan untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. 
Hal lain yang penting adalah lamanya waktu yang 
disediakan untuk mengerjakan soal ujian. Ada yang 
berpendapat, kisi-kisi ini sebaiknya disampaikan kepada 
peserta didik. 

Hasil pengukuran harus memiliki kesalahan yang 
sekecil mungkin. Tingkat kesalahan ini berkaitan dengan 
kehandalan alat ukur. Alat ukur yang baik memberi hasil 
konstan bila digunakan berulang-ulang, asalkan 
kemampuan yang diukur tidak berubah. Kesalahan 
pengukuran ada yang bersifat acak dan ada yang bersifat 
sistematik. Kesalahan acak disebabkan situasi saat ujian, 
kondisi fisik-mental yang diukur dan yang mengukur 
bervariasi. Kondisi mental termasuk emosi seseorang bisa 
bersifat variatif, dan variasinya diasumsikan acak. Hal ini 
untuk memudahkan melakukan estimasi kemampuan 
seseorang. 

Kesalahan yang sistematik disebabkan oleh alat 
ukurnya, yang diukur, dan yang mengukur. Ada guru yang 
cenderung membuat soal tes yang terlalu mudah atau sulit, 
sehingga hasil pengukuran bisa underestimate  atau 
overestimate dari kemampuan yang sebenarnya. Setiap orang 
yang dites, teramsuk peserta didik, tentu memiliki rasa 
kecemasan walau besarnya bervariasi. Apabila ada peserta 
didik yang selalu memiliki tingkat kecemasan tinggi ketika 
dites, hasil pengukurannya cenderung underestimate dari 
kemampuan yang sebenarnya. 

Dalam melakukan pengukuran, guru bisa membuat 
kesalahan yang sistematik. Kesalahan ini bisa terjadi pada 
saat penskoran, ada guru yang "pemurah" dan ada guru 
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yang "mahal" dalam memberi skor. Bila murah dan mahal 
ini berlaku pada semua peserta didik, maka akan terjadi 
kesalahan yang sistematik. Sebalikya, bila hanya berlaku 
kepada peserta didik tertentu, maka akan terjadi bias dalam 
pengukuran. 

Demikian kompleksnya masalah pengukuran 
sehingga dibutuhkan teori pengukuran. Saat ini ada dua 
teori pengukuran yang digunakan secara luas, yaitu teori tes 
klasik dan teori modern. Teori tes klasik berasumsi bahwa 
skor yang didapatkan seseorang dari hasil suatu 
pengukuran dapat diuraikan menjadi skor yang sebenarnya 
dan skor kesalahan. Asumsi lainnya adalah bahwa tidak ada 
hubungan antara skor yang sebenarnya dengan skor 
kesalahan. Dari kedua asumsi dasar ini, selanjutnya 
dikembangkan formula-formula atau rumus-rumus untuk 
mengetahui indeks kesahihan (validitas) dan indeks 
kehandalan (reliabilitas). 

Ada beberapa kelamahan teori tes klasik, dan yang 
paling menonjol adalah ketergantungan statistik butir pada 
karakteristik kelompok yang diukur. Dengan demikian, 
besarnya statistik butir bervariasi dari satu kelompok 
terhadap kelompok yang lain. Akibatnya, sulit 
membandingkan kemampuan kelompok yang satu dengan 
kelompok lainnya, apalagi antar individu. Kelemahan ini 
sudah lama disadari, yaitu sejak dikembangkannya alat ukur 
yang digunakan pada bidang ilmu-ilmu alam atau teknologi. 
Alat ukur yang digunakan pada bidang ini tidak tergantung 
pada objek yang diukur, karena karakteristiknya tidak 
berubah-ubah selama objek yang diukur sama. Hal ini 
mudah difahami karena yang diukur adalah benda atau 
objek yang  mati. Berbeda dengan objek pada bidang 
pendidikan, yaitu manusia. Keadaan manusia seperti 
kondisi senang dan susah, selalu berubah dari waktu ke 
waktu, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh belum 
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tentu menunjukkan karakteristik individu yang sebenarnya. 
Oleh karena itu, dikembangkan teori pengukuran yang 
dapat mengatasi kelemahan teori klasik. 

Teori klasik yang berkembang pada saat ini –yang 
disebut dengan teori modern- menggunakan beberapa 
asumsi dasar. Asumsi utamanya adalah peluang seseorang 
menjawab benar suatu butir tidak ditentukan oleh peluang 
menjawab butir yang lain, yang dikenal dengan asumsi 
independen. Teori modern ini berusaha untuk 
mengembangkan suatu analisis yang menghasilkan estimasi 
kemampuan seseorang tanpa dipengaruhi oleh alat ukur 
yang digunakan. Demikian juga statistik butir diusahakan 
agar tidak tergantung pada karakteristik individu yang 
diukur. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, teori tes modern 
dikembangkan oleh banyak pakar pengukuran di dunia ini. 
 
F. Penilaian 

Penilaian merupakan bagian penting dan tak 
terpisahkan dalam sistem pendidikan saat ini. Peningkatan 
kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai-nilai yang 
diperoleh siswa. Tentu saja untuk itu diperlukan sistem 
penilaian yang baik dan tidak bias. Sistem penilaian yang 
baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas 
pembelajaran sehingga pada gilirannya akan mampu 
membantu guru merencanakan strategi pembelajaran. Bagi 
siswa sendiri, sistem penilaian yang baik akan mampu 
memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan 
kemampuannya. 

Dalam sistem evaluasi hasil belajar, penilaian 
merupakan langkah lanjutan setelah dilakukan pengukuran. 
informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya 
dideskripsikan dan ditafsirkan. Karenanya, menurut 
Djemari Mardapi (1999: 8) penilaian adalah kegiatan 
menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. 



18 

Menurut Cangelosi (1995: 21) penilaian adalah keputusan 
tentang nilai. Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah 
melaksanakan pengukuran adalah penilaian. Penilaian 
dilakukan setelah siswa menjawab soal-soal yang terdapat 
pada tes. Hasil jawaban siswa tersebut ditafsirkan dalam 
bentuk nilai. Djemari Mardapi (2004: 18) mengemukakan 
bahwa ada dua acuan yang dapat dipergunakan dalam 
melakukan penilaian yaitu acuan norma dan acuan kriteria. 
Dalam melakukan penilaian dibidang pendidikan, kedua 
acuan ini dapat dipergunakan. Acuan norma berasumsi 
bahwa kemampuan seseorang berbeda serta dapat 
digambarkan menurut kurva distribusi normal. Sedangkan 
acuan kriteria berasumsi bahwa apapun bisa dipelajari 
semua orang namun waktunya bisa berbeda. 

Penggunaan acuan norma dilakukan untuk 
menyeleksi dan mengetahui dimana posisi seseorang 
terhadap kelompoknya. Misalnya jika seseorang mengikuti 
tes tertentu, maka hasil tes akan memberikan gambaran 
dimana posisinya jika dibandingkan dengan orang lain yang 
mengikuti tes tersebut. Adapun acuan kriteria dipergunakan 
untuk menentukan kelulusan seseorang dengan 
membandingkan hasil yang dicapai dengan kriteria yang 
telah ditetapkan terlebih dahulu. Acuan ini biasanya 
digunakan untuk menentukan kelulusan seseorang. 
Seseorang yang dikatakan telah lulus berarti bisa melakukan 
apa yang terdapat dalam kriteria yang telah ditetapkan dan 
sebaliknya. Acuan kriteria, ini biasanya dipergunakan untuk 
ujian-ujian praktek. 

Dengan adanya acuan norma atau kriteria, hasil 
yang sama yang didapat dari pengukuran ataupun penilaian 
akan dapat diinterpretasikan berbeda sesuai dengan acuan 
yang digunakan. Misalnya, kecepatan kendaraan 40 km/jam 
akan memiliki interpretasi yang berbeda apabila kendaraan 
tersebut adalah sepeda dan mobil. 
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G. Evaluasi 
Pengukuran, penilaian dan evaluasi merupakan 

kegiatan yang bersifat hierarki. Artinya ketiga kegiatan 
tersebut dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dalam 
pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan. 

Secara 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. Evaluasi adalah kegiatan 
mengukur dan menilai. Mengukur lebih besifat kuantitatif, 
sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif. 

Griffin & Nix (1991) mengemukakan bahwa evaluasi 
adalah judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil 
pengukuran. Menurut definisi ini selalu didahului dengan 
kegiatan pengukuran dan penilaian. Menurut Tyler (1950), 
evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan 
pendidikan telah tercapai. Masih banyak lagi definisi 
tentang evaluasi, namun semuanya selalu memuat masalah 
informasi dan kebijakan, yaitu informasi tentang 
pelaksanaan dan keberhasilan suatu program yang 
selanjutnya digunakan untuk menentukan kebijakan 
berikutnya. Evaluasi menurut Gronlund (1990: 5) 
merupakan proses yang sistematis tentang mengumpulkan, 
menganalisis dan menafsirkan informasi untuk menentukan 
sejauhmana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. 
Sedangkan menurut Djemari Mardapi (2004: 19) evaluasi 
adalah proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui 
pencapaian belajar kelas atau kelompok. 
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Stark dan Thomas (1994) menyatakan bahwa evaluasi 
yang hanya melihat kesesuaian antara unjuk kerja dan 
tujuan telah dikritik karena menyempitkan fokus dalam 
banyak situasi pendidikan. Hasil yang diperoleh dari suatu 
program pembelajaran bisa banyak dan multi dimensi. Ada 
yang terkait dengan tujuan ada yang tidak. Yang tidak 
terkait dengan tujuan bisa bersifat positif dan bisa negatif. 
Oleh karena itu, pendekatan goal free dalam melakukan 
evaluasi layak untuk digunakan. Walaupun tujuan suatu 
program adalah untuk meningkatkan prestasi belajar, 
namun bisa diperoleh hasil lain yang berupa rasa percaya 
diri, kreatifitas, kemandirian, dan lain-lain. 

Astin (1993) mengajukan tiga butir yang harus 
dievaluasi agar hasilnya dapat meningkatkan kualitas 
pendidikan. Ketiga butir tersebut adalah masukan, 
lingkungan sekolah, dan keluarannya. Selama ini yang 
dievaluasi adalah prestasi belajar peserta didik, khususnya 
pada ranah kognitif saja. Ranah afektif jarang diperhatikan 
lembaga pendidikan, walau semua menganggap hal ini 
penting, tetapi sulit untuk mengukurnya. 

Dari pendapat di atas, ada beberapa hal yang 
menjadi ciri khas dari evaluasi yaitu: (1) sebagai kegiatan 
yang sistematis, pelaksanaan evaluasi haruslah dilakukan 
secara berkesinambungan. Sebuah program pembelajaran 
seharusnya dievaluasi disetiap akhir program tersebut, (2) 
dalam pelaksanaan evaluasi dibutuhkan data dan informasi 
yang akurat untuk menunjang keputusan yang akan 
diambil. Asumsi-asumsi ataupun prasangka. bukan 
merupakan landasan untuk mengambil keputusan dalam 
evaluasi, dan (3) kegiatan evaluasi dalam pendidikan tidak 
pernah terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Karena itulah pendekatan goal 
oriented merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk 
evaluasi pembelajaran. 
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BAB 2 
PENYAJIAN DATA 

 
Statistika tidak lepas dari data. Tanpa data maka 

statistika tidak dapat menjalankan fungsinya dalam 
mengolah dan menyajikan data. Data dapat diperoleh 
melalui suatu aktifitas pengukuran yang dilakukan pada 
subjek baik pada populasi maupun pada sampel. 

Untuk mendapatkan data yang baik, harus pula 
memperhatikan jenis skala pengukuran yang digunakan, 
oleh karenanya data yang baik harus didukung dengan jenis 
instrumen yang digunakan. Ada beberapa jenis instrumen 
yang dapat digunakan dengan jenis skala  tertentu . Diantara 
jenis skala yang serign digunakan adalah Skala Likert, Skala 
Guttman, Semantic Differential,  Rating Scale, dan Skala 
Thurstone. 

  
A. Jenis Data 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum 
melakukan analisis data adalah jenis skala pengukuran data. 
Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam 
menentukan jenis analisis statistika yang digunakan. 
Berdasarkan skala pengukuran, data dapat dikelompokkan 
menjadi 4 jenis yaitu: 
1. Skala Nominal 

Skala nominal merupakan pengelompokan atau 
pengkategorisasian kejadian atau fenomena ke dalam kelas-
kelas atau kategori-kategori, sehingga yang masuk ke dalam 
satu kelas atau kategori adalah sama dalam hal atribut atau 
sifatnya. Kelas atau kategori bersifat terpisah dan masing-
masing kategori diberi nama untuk membedakan antara 
kategori atau kejadian atau peristiwa dengan kategori lain 
atau kejadian lain. Perbedaan kelas atau kategori tidak 
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menunjukkan adanya tingkatan bahwa yang satu lebih 
rendah dari yang lain atau sebaliknya. 

Skala nominal disebut juga sebagai data 
kategori/atribut, misalnya jenis kelamin, warna, ya atau 
tidak, dan seterusnya. Pada skala nominal, data hanya bisa 
dibedakan berdasarkan sifat fisiknya, misalnya data jenis 
kelamin hanya akan ada laki-laki dan wanita; data warna, 
yaitu merah, hijau, putih. 

Angka yang diberikan untuk skala nominal, misalnya 
1 untuk laki-laki dan 2 untuk wanita, tidak menjadikan 
bahwa 2 lebih besar dari 1, pemberian hanya bersifat label 
saja sehingga tidak dapat dioperasikan dalam artian bahwa 
1 + 2 tidak sama dengan 3. Penelitian dengan skala nominal 
sebenarnya bukan kegiatan pengukuran, melainkan lebih 
kepada pengkategorisasian, pemberian nama, dan 
menghitung fakta-fakta dari objek yang sedang di ukur. 
Skala nominal akan menghasilkan data yang disebut data 
nominal atau data diskrit. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa skala nominal hanya membedakan satu 
jenis data dengan jenis data lainnya, tidak menunjukkan 
tingkatan besar kecil atau tinggi rendah, dan sebagainya. 

 
2. Skala Ordinal 

Skala ordinal berasumsi bahwa nilai suatu variabel 
dapat diurut berdasarkan tingkatan atribut atau sifat yang 
dimiliki oleh variabel yang ada pada unit observasi. 
Pengukuran dengan skala ordinal dapat dilakukan bila 
perbedaan tingkat atau jumlah atribut dapat dideteksi. Skala 
ordinal merupakan hasil pengelompokan data dalam bentuk 
urutan atau rangking. Angka yang diberikan terhadap taraf 
variabel yang diselidiki adalah simbol dari kelompok-
kelompok terpisah dan berurutan. 

Salah satu contoh skala ordinal adalah tingkat 
pendidikan dan tingkat jabatan. Pada tingkat pendidikan, 
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ada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan Sarjana. Angka yang 
diberikan untuk skala ordinal menunjukkan nilai rangking 
dari objek, misalnya: 1 = SD/MI, 2 = SMP/MTs, 3 = 
SMA/MA, 4 = Sarjan. Ukuran bentuk seperti 1 = kecil, 2 = 
sedang, 3 = besar. 

Data yang diperoleh dengan pengukuran skala 
ordinal adalah data ordinal, yaitu data yang berjenjang 
dimana jarak antara satu data dengan data yang lain tidak 
sama. Dengan demikian, dapat dikatakna bahwa skala 
ordinal merupakan skala yang memberikan perbedaan 
antara satu jenis data dengan jenis data yang lain 
berdasarkan besar kecilnya, tinggi rendahnya, baik 
buruknya, dan sebagainya. 

 
3. Skala Interval 

Skala interval menunjukkan tingkatan karakter 
individu dalam suatu variabel. Skala interval 
mendeskripsikan perbedaan jarak antara titik-titik angka 
tertentu dengan nilai interval yang sama untuk setiap angka 
karena menggunakan unit pengukuran yang konsisten atau 
satuan yang sama. Pengukuran interval meliputi penetapan 
angka pada objek dengan cara tertentu, sehingga perbedaan 
angka yang sama mewakili perbedaan yang sama pula 
dalam tingkatan atribut yang diukur. 

Skala interval, suatu pemberian angka pada 
kumpulan dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran 
ordinal dan ditambah sifat lainnya, yaitu jarak yang sama 
pada pengukuran interval memperlihatkan jarak yang sama 
dari ciri atau objek yang diukur. 

Ciri skala interval adalah mempunyai 
tingkatan/jarak dan tidak terdapat nol mutlak, artinya tidak 
semua harus dimulai dengan nol. Contoh: tingkat kepuasan 
dimulai dari angka 1 sampai 10 (tidak harus mulai dari nol). 
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Dalam penelitian sosial skala sikap biasanya diasumsikan 
berskala interval. 

Data pengukuran yang diperoleh melalui skala 
interval adalah data interval, yaitu data yang diidentikkan 
dengan bilangan bulat. Dengan demikian, angka dalam data 
interval dapat dioperasikan dengan operasi perhitungan, 
namun demikian dalam data interval tidak memiliki angka 
nol mutlak. 

 
4. Skala Rasio 

Skala rasio merupakan jenis pengukuran yang paling 
halus karena memiliki cirri-ciri yang tidak dimiliki oleh 
skala-skala yang lain. Skala rasio menunjukkan adanya 
tingkatan atribut variable, yakni dengan membandingkan 
nilainya. Skala rasio memiliki interval yang sama antar satu 
angka dengan angka yang lainnya seperti yang dimiliki oleh 
skala interval. Skala rasio adalah ukuran yang mencakup 
semua ukuran skala interval ditambah dengan satu sifat 
yaitu skala yang memberikan keterangan tentang nilai 
absolut dari objek yang diukur. Ukuran rasio mempunyai 
titik nol absolut. Misalnya: berat badan, tinggi badan, dan 
lainnya. 

 
Gambar 2.1.  Jenis-Jenis Data 
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Dengan memperhatikan karakteristik masing-masing 
skala pengukuran tersebut di atas, maka tampak bahwa 
skala rasio mempunyai tingkatan tertinggi, kemudian skala 
interval, skala ordinal, dan skala nominal. Oleh karena itu, 
suatu skala pengukuran dapat dipandang sebagai skala 
pengukuran yang tingkatannya lebih rendah, namun tidak 
sebaliknya artinya bahwa skala rasio dipandang sebagai 
skala interval, skala ordinal, dan skala nominal. Skala 
interval dapat dipandang sebagai skala ordinal dan skala 
nominal, serta skala ordinal dapat dipandang sebaga skala 
nominal. 

Skala yang dikemukakan di atas menjadi penting 
khususnya dalam teknik pemilihan analisis statistik yang 
akan digunakan dalam mengolah data dari variabel yang 
bersangkutan. Misalnya dalam melakukan analisis varians, 
dipersyaratkan bahwa variabel bebas harus beskala nominal, 
sedangkan variabel terikat harus berskala ianterval. Jika 
variabel bebasnya belum berskala nominal, maka harus 
dilakukan transformasi untuk membuat variabel tersebut 
berskala nominal. 

Dari empat skala yang dikemukakan di atas, pada 
kenyataannya skala ordinal banyak digunakan untuk 
mengukur fenomena atau gejala sosial, sedangkan 
pengukuran fenomena psikologi lebih banyak menggunakan 
skala rasio dan skala interval. 

 
B. Jenis Skala Pengukuran 

Salah satu hal yang paling penting dalam 
melakukan kegiatan pengukuran adalah instrument yang 
digunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 
sehingga instrument tersebut betul mengukur apa yang 
seharisnya di ukur. Salah satu bentuk instrument yang 
sering digunakan dalam dengan menggunakan berbagai 
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jenis skala diantaranya adalah Skala Likert , Skala Guttman, 
Semantic Differential,  Rating Scale, dan Skala Thurstone. 
1) Skala Likert 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 
tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, variabel yang 
akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 
Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 
untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 
pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen 
yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari 
sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa 
kata-kata antara lain: Sangat Penting (SP), Penting (P), Ragu-
ragu (R), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak Penting (STP). 
Untuk penilaian ekspektasi pelanggan, maka jawaban itu 
dapat diberi skor, misalnya:  Sangat Penting (SP) = 
5,  Penting (P) = 4, Ragu-ragu (R) = 3,  Tidak Penting (TP) = 
2 , Sangat Tidak Penting (STP) = 1. sedangkan untuk 
penilaian persepsi pelanggan, maka jawaban itu dapat diberi 
skor, misalnya: Sangat Baik (SB) =  5, Baik (B) =  4, Ragu-
ragu (R) = 3, Tidak Baik (TB) = 2 Sangat Tidak Baik (STB) = 1. 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala 
Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan 
ganda.  Keuntungan skala Likert adalah mudah dibuat dan 
diterapkan, terdapat kebebasan dalam memasukkan 
pertanyaan-pertanyaan, asalkan mesih sesuai dengan 
konteks permasalahan, jawaban suatu item dapat berupa 
alternative, sehingga informasi mengenai item tersebut 
diperjelas, dan reliabilitas pengukuran bisa diperoleh 
dengan jumlah item tersebut diperjelas 
 
2) Skala Guttman 

Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan 
jawaban yang tegas. diantaranya : ‘ya’ dan ‘tidak’; ‘benar-
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salah’, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data 
interval atau rasio dikhotomi (dua alternatif). Jadi, kalau 
pada Skala Likert terdapat 1,2,3,4,5 interval, dari kata ‘sangat 
setuju’ sampai ‘sangat tidak setuju’, maka pada Skala 
Guttman hanya ada dua interval yaitu ‘setuju’ atau ‘tidak 
setuju’. Penelitian menggunakan Skala Guttman dilakukan 
bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu 
permasalahan yang ditanyakan. 

Jenis skala ini hanya mengukur satu dimensi dari 
satu variabel yang memiliki beberapa dimensi. Misalnya 
seorang peneliti ingin mengumpulkan data tentang 
kebutuhan mahasiswa, ditentukan 4 macam kebutuhan 
yaitu : Berteman, Belajar, Rekreasi dan istirahat, salah satu 
dimensi dari keempat dimensi tadi akan dibagi menjadi 5 
pernyataan dalam kuesioner. Maka Skala Guttman akan 
menggunakan kelima pernyataan tersebut sebagai item. 
Contoh: dimensi belajar dibagi menjadi 5 pernyataan (dari 
kebutuhan yang paling rendah dahulu) : 
1)      Untuk mencari ilmu 
2)      untuk melanjutkan pendidikan 
3)      Untuk mendapatkan gelar 
4)      Untuk mendapatkan ijazah 
5)      Untuk syarat dalam mencari kerja 
 
Hirarki kebutuhan 
1.)    Kebutuhan akan syarat mencari kerja 
2.)    Kebutuhan akan ijazah 
3.)    Kebutuhan akan gelar 
4.)    Kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan 
5.)    Kebutuhan akan ilmu 
 
Dalam bentuk pertanyaan : 
1. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda 

dalam mencari ilmu? (Ya/Tidak) 
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2. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda 
dalam melanjutkan pendidikan? (Ya/Tidak) 

3. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda 
dalam mendapatkan gelar? (Ya/Tidak) 

4. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda 
dalam mendapatkan ijazah? (Ya/Tidak) 

5. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda 
dalam memenuhi syarat mencari kerja? (Ya/Tidak) 

 
3) Semantic Differential 

Skala ini merupakan salah satu dari skala factor 
yang dikembangkan untuk menganalisis dua masalah: 
Pengukuran populasi dan multidimensional pengungkapan 
dimensi yang belum dikenal atau belum diketahui. Metode 
skala ini dikembangkan  khususnya untuk mengukur arti 
psikologis dari suatu objek di mata seseorang. Metode ini 
didasarkan pada proporsi bahwa suatu objek memiliki 
berbagai dimensi pengertian konotatif yang berada dalam 
ruang ciri multidimensi yang disebut ruang semantic. 

Metode ini dibuat dengan menempatkan dua (dua) 
skala penilaian dalam titik ekstrim yang berlawanan  yang 
biasa disebut bipolar. Biasanya di antara titik ekstrim di 
dadapati 5 atau 7 tititk-titik butir skala dimana responden 
menilai suatu konsep atau lebih pada setiap butir skala. 

Untuk lebih jelasnya tampilan butir-butir skala 
semantic diffrensial sebagai berikut : 
Baik       —–, ——, ——,  ——, ——, ——-, ——     Buruk 
Lambat  —–, ——, ——,  ——, ——, ——-, ——      Cepat 

Skala pengukuran yang berbentuk Semantic 
Differensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga 
digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak 
pilihan ganda maupun  checklist, tetapi tersusun dalam satu 
garis kontinu yang jawaban “sangat positifnya” terletak di 
bagian kanan garis, dan jawaban “sangat negatif” terletak di 
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bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh 
adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan 
untuk mengukur sikap/karakteristik tertentu yang dipunyai 
oleh seseorang. 
 
4) Rating Scale 

Rating Scale adalah alat pengumpul data yang 
digunakan dalam observasi untuk menjelaskan, 
menggolongkan, menilai individu atau situasi Rating Scale 
adalah alat pengumpul data yang berupa suatu daftar yang 
berisi ciri-ciri tingkah laku/sifat yang harus dicatat secara 
bertingkat.  Rating Scale merupakan sebuah daftar yang 
menyajikan sejumlah sifat atau sikap sebagai butir-butir atau 
item. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan 
pengertian Rating Scale adalah salah satu alat untuk 
memperoleh data yang berupa suatu daftar yang berisi 
tentang sfat/ciri-ciri tingkah laku yang ingin diselidiki yang 
harus dicatat secara bertingkat. 

Penilaian yang diberikan oleh observer berdasarkan 
observasi spontan terhadap perilaku orang lain, yang 
berlangsung dalam bergaul dan berkomunikasi sosial 
dengan orang itu selama periode waktu tertentu. Unsur 
penilaian terdapat dalam pernyataan pandangan pribadi 
dari orang yang menilai subyek tertentu pada masing-
masing sifat atau sikap yang tercantum dalam daftar. 
Penilaian itu dituangkan dalam bentuk penentuan gradasi 
antara sedikit sekali dan banyak sekali atau antara tidak ada 
dan sangat ada. 

Karena penilaian yang diberikan merupakan 
pendapat pribadi dari pengamat dan bersifat subyektif, skala 
penilaian yang diisi oleh satu pengamat saja tidak berarti 
untuk mendapatkan gambaran yang agak obyektif tentang 
orang yang dinilai. Untuk itu dibutuhkan beberapa skala 
penilaian yang diisi oleh beberapa orang, yang kemudian 
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dipelajari bersama-sama untuk mendapatkan suatu diskripsi 
tentang kepribadian seseorang yang cukup terandalkan dan 
sesuai dengan kenyataan. 

Kegunaan Pemakaian Rating Scale adalah hasil 
observasi dapat dikuantifikasikan beberapa pengamat 
menyatakan penilaiannya atas seorang siswa terhadap 
sejumlah alat/sikap yang sama sehingga penilaian-penilaian 
itu ( ratings ) dapat dikombinasikan untuk mendapatkan 
gambaran yang cukup terandalkan. 

Kesalahan-kesalahan dalam Rating Scale dapat 
berupa: 
a. pengamat membuat generalisasi mengenai sikap atau 

sifat seseorang karena bergaul akrab dengan siswa; 
b. Pengamat tidak berani untuk memberikan penilaian 

sangat baik atau sangat kurang dan karena itu menilai 
suatu item dalam daftar pada gradasi cukupan (error 
ofcentral tendency ); 

c. Pengamat membiarkan dirinya terpengaruh oleh 
penilaiannya terhadap satu dua sikap atau sifat yang 
dinilai sangat baik atau sangat kurang, sehingga 
penilaiannyaterhadap item-item lain cenderung jatuh 
pula pada gradasi sangat baik atau sangat kurang ( hallo 
effect ). Misalnya bila guru sudah mempunyai kesan 
negatif terhadap seorang siswa ( A ) yang 
penampilannya kurang menarik dan kemudian memilih 
gradasi kurang pada item-item yang lain; 

d. Pengamat tidak menangkap maksud dari butir-butir 
dalam daftar dan kemudian     mengartikannya menurut 
interprestasi sendiri ( logical error ); 

e. Pengamat kurang memisahkan jawaban terhadap butir 
yang satu dari jawaban terhadap butir     yang lain ( carry 
over effect ). 
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5) Skala Thurstone 
Skala Thurstone meminta responden untuk memilih 

pertanyaan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang 
menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Pada umumnya 
setiap item mempunyai asosiasi nilai antara 1 sampai 
dengan 10, tetapi nilai-nilainya tidak diketahui oleh 
responden. Pemberian nilai ini berdasarkan jumlah tertentu 
pernyataan yang dipilih oleh responden mengenai angket 
tersebut.(Subana, 2000:34) 

Perbedaan skala Thurstone dan Skala Likert ialah 
pada skal Thurstone interval yang panjangnya sama 
memiliki intensitas kekuatan yang sama, sedangkan pada 
skala Likert tidak perlu sama. 

Berikut ini disajikan contoh angket yang disajikan 
dengan menggunakan model skala Thurstone. Petunjuk: 
Pilihlah 5 (lima) buah pernyataan yang paling sesuai dengan 
sikap Anda terhadap pelajaran matematika, dengan cara 
membubuhkan tanda cek (√ ) di depan nomor pernyataan di 
dalam tanda kurung. 
(     ) 1. Saya senang belajar matematika 
(     ) 2. Matematika adalah segalanya buat saya 
(     ) 3. Jika ada pelajaran kosong, saya lebih suka belajar 

matematika 
(     ) 4. Belajar matematika menumbuhkan sikap kritis 

dan kreatif 
(     ) 5. Saya merasa pasrah terhadap ketidak-berhasilan 

saya dalam matematika 
(     ) 6. Penguasaan matematika akan sangat membantu 

dalam mempelajari bidang studi     lain 
(     ) 7. Saya selalu ingin meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan saya dalam matematika 
(     ) 8. Pelajaran matematika sangat menjemukan 
(     ) 9. Saya merasa terasing jika ada teman 

membicarakan matematika 
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Misalkan pembuat angket menentukan bahwa skor 
yang akan dipakai untuk pernyataan yang kontribusinya 
paling tinggi adalah 9 dan untuk yang paling rendah diberi 
skor 1, sehingga skor tengahnya sama dengan 5. Hasil 
pertimbangannya, ia menyatakan bahwa pernyataan yang 
paling tinggi kontribusinya terhadap sikap positif untuk 
matematika adalah pernyataan nomor 2 sehingga ia 
memberi bobot skor 9. Agar hasil pertimbangan itu lebih 
objektif, ia meminta bantuan kepada teman seprofesinya 
yang dianggap mampu atau lebih mampu daripada dirinya 
sendiri. 

Misalkan ada 4 orang yang diminta pertimbangan 
itu, hasil pertimbangan untuk butir nomor 2 dari keempat 
orang itu masing-masing 8, 8, 9 dan 9. Dengan demikian 
skor untuk butir soal nomor 2 itu adalah  

6,8
5

99889
=

++++
 

Untuk butir nomor 8 pembuat angket memberi skor 2 karena 
ia menganggap kontribusinya rendah terhadap sikap siswa 
dalam matematika. Keempat teman lainnya masing-masing 
memberi skor 3, 4, 1, 2 sehingga skor untuk butir nomor 8 
adalah  

4,2
5

21432
=

++++
 

Demikian seterusnya cara pemberian skor untuk setiap butir 
pernyataan. Misalkan skor untuk setiap butir soal, berturut-
turut dari butir soal nomor 1 sampai dengan nomor 9 adalah 
sebagai berikut : 9,0; 8,6; 8,2; 7,6; 4,5; 6,0; 7,6; 2,4; 4,0; 5,3 
Setelah angket diberikan kepada responden (siswa), 
misalkan untuk subjek A memilih butir-butir nomor 1, 4, 6, 7 
dan 10. Rerata skor dari subyek A adalah  
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1,7
5

3,56,70,66,70,9
=

++++
 

Ini berarti sikap A terhadap matematika positif, karena 
skornya lebih daripada skor tengah yaitu 5. 
 
C. Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian sedapat 
mungkin dapat disajikan dengan baik agar mampu 
memberikan informasi dengan baik kepada para pengguna 
informasi. Prinsipnya bahwa data yang telah dikumpulkan 
dan disajikan lebih bersifat komunikatif dan lengkap. Data 
yang telah terkumpul, baik yang berasal dari populasi 
ataupun sampel, untuk keperluan pembuatan laporan dan 
analisis, perlu diatur, disusun, dan disajikan dalam bentuk 
yang mudah dipahami. 
Pada dasarnya terdapat dua cara untuk menyajikan data 
yaitu dengan cara tabel dan cara grafik. Pemilihan cara 
penyajian data sangat tergantung pada kebutuhan atau 
maksud peneliti. Kadang-kadang cara tabel lebih 
menguntungkan, namun untuk keperluan lain, cara grafik 
lebih praktis dan lebih menarik. 
1. Penyajian Data dengan Tabel 

Salah satu bentuk penyajian data yang paling banyak 
digunakan adalah penyajian data dengan menggunakan 
tabel. Hal itu dilakukan karena penyajian lebih efisien dan 
komunikatif. Dalam praktiknya penyajian data dalam 
bentuk tabel ada dua yaitu penyajian data dengan tabel 
biasa dan penyajian data dengan diostribusi frekuensi. 

Jika seorang peneliti mempunyai sekumpulan data 
hasil penelitian, maka data tersebut masih perlu diolah 
dengan menyusun dan menyajikannya dalam suatu tabel. 
Bentuk tabel, banyak di jumpai dalam kehidupan sehari-
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hari. Bentuk umum tabel terdiri dari baris-baris dan kolom-
kolom yang memuat data dan keterangan tertentu. 

Suatu data penelitian terdapat data yang sederhana 
dan juga kadang terdapat data yang sangat banyak. 
Sehingga penyajiannya pun harus seefektif mungkin. Data 
yang paling sederhana sering disebut dengan data tunggal. 
Data tunggal adalah data sederhana yang didaftar satu persatu 
dalam suatu tabel. Data ini biasanya berupa angka atau lambang 
yang menyatakan fakta dari satu keadaan. Tabel untuk 
menyajikan data tunggal dinamakan tabel frekuensi. 

 
Contoh: Seorang dosen ingin mengetahui nilai ujian akhir 
semester (UAS) mata kuliah Aljabar dari dari 20 mahasiswa 
semester III. Dosen tersebut kemudian memperoleh data 
seperti yang ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Nilai UAS Mata Kuliah Aljabar Semester III 
No Urut Nilai No Urut Nilai 

1 6 11 5 
2 7 12 6 
3 7 13 8 
4 6 14 7 
5 7 15 9 
6 8 16 9 
7 9 17 7 
8 9 18 6 
9 7 19 6 
10 8 20 9 

 
Jika data pada tabel tersenut di atas dibuat dalam bentuk tabel 
distribusi frekuensi, maka dapat dibuat seperti pada tabel 
berikut: 

Tabel 2.2 Distribusi Frekuensi Nilai UAS Aljabar semester III 
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Nilai Frekuensi 
5 1 
6 5 
7 6 
8 3 
9 5 

 
Data pada tabel 2.1 di atas termasuk data tunggal. Bila 

kita kelompokkan data tersebut dapat disajikan dalam sebuah 
tabel frekuensi seperti pada tabel 2.2. Dari Tabel 2.2 dapat 
dibaca, bahwa yang memperoleh nilai 5 ada 1 orang, bernilai 6 
ada 5 orang, bernilai 7 ada 6 orang, nilai 8 ada 3 orang dan nilai 9 
ada 5 orang. 
Contoh: Ukuran sepatu murid kelas IIIA di MAN Madani 
adalah sebagai berikut:  
38      33      37      39      37      38      30      40      37      29  
37      33      38      37      35      40      32      38      39      32  
34      33      30      39      34      37      37      37      38      35  
35      30      31      35      29      36      36      31      34      40 

Untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel 
distribusi frekuensi, maka terlebih dahulu menentukan data 
terkecil sampai terbesar dari ukuran sepatu siswa. Dari sini 
diperoleh data terkecil adalah 29 dan terbesar 40. Selanjutnya 
tentukan frekuensi (banyaknya nilai muncul) dari masing-
masing ukuran. Untuk keperluan ini kita perlu kolom khusus 
dalam tabel yaitu kolom tabulasi. Maka diperoleh tabel 
frekuensi 2.3. 

Suatu data statistik kadang-kadang berupa angka-angka 
yang cukup banyak, umumnya tidak teratur, serta nilainya 
berbeda-beda. Untuk mengatasi hal ini, maka data-data yang 
berupa angka-angka semacam ini perlu dikelompokkan 
sehingga lebih teratur dan mudah dibaca. 

Tabel 2.3 Ukuran Sepatu 
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Ukuran Tally Frekuensi 
29 || 2 
30 ||| 3 
31 || 2 
32 || 2 
33 ||| 3 
34 ||| 3 
35 |||| 4 
36 || 2 
37 |||| ||| 8 
38 |||| 5 
39 ||| 3 
40 ||| 3 

Jumlah 40 
 
Contoh: Nilai Matematika dari 40 orang siswa kelas VIII MTs 
Madani diperoleh sebagai berikut. 
64 52 77 44 65 85 67 58
 70 82 
72 61  82 56 71   49 95 94
 79   88 
74 68 98 75   72  95   62   78  
 80   89  
47 83 90 55 54   76 65   71
 75 64 
Bila data tersebut dikelompokkan dalam satu tabel frekuensi, 
maka diperoleh Tabel 2.4. Dari tabel tersebut dapat dibaca 
dengan jelas bahwa siswa-siswi terbanyak adalah yang 
memperoleh nilai antara 71 sampai 80. 
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Tabel 2.4 Nilai Matematika 
Nilai Tally Frekuensi 
41 - 50 ||| 3 
51 - 60 |||| 5 

61 - 70 
 |||| 
|||| 9 

71 - 80 

 |||| 
|||| 

|| 12 

81 - 90 
|||| 
||  7 

91 - 100 ||||  4 
Jumlah 40 

 
2. Penyajian Data dengan Grafik/Digram 

Selain dalam bentuk daftar tabel, data juga dapat 
ditampilkan dalam bentuk diagram. Banyak diagram dapat 
digunakan untuk menyajikan data, antara lain diagram batang, 
garis, pencar, dan lingkaran. 
a. Diagram Batang 

Diagram batang adalah diagram yang digambarkan 
berbentuk persegi panjang dengan posisi tegak atau posisi 
mendatar yang tingginya disesuaikan dengan kategori 
tertentu. Diagram batang biasanya digambarkan pada 
bidang Cartesius. 
Contoh: Hasil catatan Badan Meteorologi dan Geofisika 
menyajikan bahwa data curah hujan Kota Makassar pada tahun 
2010 terlihat pada tabel 3.5. 

Tabel 2.5  Curah Hujan di Kota Makassar Tahun 2010 
Bulan Curah Hujan (cm) 

Mei 2 
Juni 5 
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Juli 5 
Agustus 10 

September 15 
Oktober 23 

Nopember 23 
Desember 32 

 
Dari data curah hujan di Kota Makassar pada tahun 2010 di 
atas, dapat dibuat dalam suatu bentuk diagram batang sebagai 
berikut: 

 
Gambar 2.2 Curah Hujan Kota Makassar Tahun 2010 

 
Contoh: Berikut ini data-data 10 sungai terpanjang di AS. 

Tabel 2.6. Data 10 sungai terpanjang di AS 
Nama 

 
Panjang (km) 

Missouri 4.087 
Mississipi 3.765 

Yukon 3.186 
Rio Grande 3.057 

St. Lawrence 3.057 
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Arkansas 2.349 
Colorado 2.333 

Atchafalaya 2.285 
Ohio 2.108 
Red 2.076 

Jika data yang terdapat pada tabel 2.6 di atas disajikan dalam 
diagram batang, maka akan diperoleh gambar sebagai berikut: 
 

 
Gambar 2.3 Sepuluh Sungai Terpanjang di AS 

 
b. Diagram Garis 

Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan 
data yang sifatnya berkesinambungan. Misalnya, jumlah 
penduduk suatu daerah dalam selang beberapa tahun, 
keadaan harga beras dari tahun ke tahun, dan perkembangan 
berat badan bayi. Seperti halnya diagram batang, diagram 
garis pun digambar pada bidang Cartesius. Untuk 
memahami maksud diagram garis, berikut ini diberikan 
beberapa contoh. 
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Contoh: Jumlah bayi yang lahir dari tahun ke tahun, mulai 
tahun 2005 di Kecamatan Rappocini disajikan dalam tabel 
berikut ini. 

Tabel 2.7. Jumlah Bayi yang Lahir di Kecamatan Rappocini 
Tahun 2000 – 2010 

Tahun Jumlah Bayi Lahir 
2000 87 
2001 75 
2002 68 
2003 70 
2004 68 
2005 79 
2006 70 
2007 65 
2008 55 
2009 50 
2010 45 

 

Jika data tersebut disajikandalam bentuk diagram garis, maka 
hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 2.4  Jumlah Bayi yang Lahir di Kecamatan Rappocini 

Tahun 2000 – 2010 
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Dari diagram 2.4 kita dapat membaca bahwa jumlah bayi 
yang lahir dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 
mengalami penurunan. Pada tahun 2005 mengalami 
peningkatan, kemudian pada tahun 2006 sampai 2010 kembali 
mengalai penurunan. 

 
c. Diagram Pencar 

Untuk sekumpulan data yang terdiri atas dua 
variabel dengan nilai kuantitatif, diagramnya dapt dibuat 
dalam bentuk kumpulan titik yang terpencar pada sumbu 
koordinat. Misalnya seorang penelitia mengukur tinggi dan 
berat badan 20 mahasiswa. Hasil pengukurannya disajikan 
dalam tabel berikut: 

Tabel 2.8 Berat dan Tinggi Badan 20 Mahasiswa 

No Berat 
(kg) 

Tinggi 
(cm) No Berat 

(kg) 
Tinggi 

(cm) 
1 48 150 11 75 170 
2 54 165 12 70 168 
3 50 160 13 56 165 
4 45 160 14 54 150 
5 45 165 15 46 155 
6 60 150 16 48 157 
7 65 17 17 50 164 
8 58 160 18 52 156 
9 57 165 19 70 168 
10 63 175 20 75 170 

 
Jika data tersebut di atas disajikan dalam bentuk diagram 
pencar, maka bentuk diagram pencarnya adalah sebagai 
berikut: 
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Gambar 2.5. Diagram Pencar Berat Badan Mahasiswa 

 
Gambar 2.6. Diagram Pencar Tinggi Badan Mahasiswa 

 
d. Diagram Lingkaran 

Dalam diagram lingkaran, keseluruhan luas daerah 
lingkaran, dipandang sebagai keseluruhan bagian dari data. 
Luas daerah lingkaran ini dibagi-bagi menjadi jaring-jaring 
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lingkaran yang luasnya sesuai dengan besar data yang 
dimaksud. 
Contoh: Pak Ali mengatur rencana pengeluaran untuk 
menutupi kebutuhan keluarganya dari penghasilan setiap 
bulan, sebagai berikut: 
1.  Biaya pendidikan putra-putrinya sebesar 30% 
2.  Biaya kebutuhan sehari-hari untuk makan 40% 
3.  Biaya untuk pembayaran listrik, air, telepon 5% 
4.   Biaya tabungan 10% 
5.  Lain-lain (tak terduga) 15% 

Jika data tersebut dia atas disajikan dalam bentuk 
diagram lingkaran maka terlebih dahulu dicari biaya 
pengeluaran Pak Ali dalam satuan derajat. Dan hasil 
perhitungannya sebagai berikut: 
Data pengeluaran Pak Ali lebih dulu dinyatakan dalam satuan 
derajat, yaitu 

1. Biaya pendidikan = 00 108360
100
30

=×  

2. Biaya makan = 00 144360
100
40

=×  

3. Biaya listrik, dll = 00 18360
100

5
=×  

4. Biaya tabungan = 00 36360
100
10

=×  

5. Biaya tak terduga = 00 54360
100
15

=×  

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diagram 
lingkarannya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.7. Diagram lingkaran pengeluaran keluarga pak 

Ali per bulan 
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BAB 3 
TEKNIK SAMPLING 

 
Pada hakekatnya teknik sampling dikembangkan 

dengan tujuan untuk membantu para peneliti dalam upaya 
untuk melakukan generalisasi dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan. Generalisasi bisa dilakukan lewat  
penaksiran (estimation) parameter populasi maupun 
generalisasi  lewat pengujian hipotesis (testing of hypothesis) 
tentang keadaan parameter di populasi. 

Yang dimaksud dengan generalisasi dalam 
pengertian statistika adalah penarikan kesimpulan dari hal 
yang jumlah elemennya lebih sedikit atau dikenal dengan 
sampel ke hal yang jumlah elemennya lebih banyak atau 
lebih luas atau dikenal dengan populasi. Generalisasi dikenal 
juga dengan istilah  inferensi. Dari istilah ini dikenal istilah 
statistik inferensial yaitu semua perhitungan dari sampel yang 
digunakan untuk generalisasi, sedangkan statistik deskriptif  
yaitu semua perhitungan yang hanya digunakan untuk 
mendeskripsikan suatu fenomena tanpa melakukan 
generalisasi. Seseorang bisa melakukan generalisasi bila 
prinsip random dipakai dalam pengambilan sampel. Makna 
random pada hakekatnya adalah  kondisi di mana setiap 
elemen atau individu  mendapat kesempatan yang sama 
untuk terpilih dalam proses pengambilan sampel. 
 Dengan demikian, seseorang baru bisa melakukan 
generalisasi bila batasan populasi jelas. Yang dimaksud  
populasi  adalah  semua kumpulan elemen atau individu  di 
mana pengamatan akan dilakukan oleh peneliti, tentunya 
pengamatan tidak dilakukan terhadap populasinya , namun 
lewat  sampel yang diambilnya. Yang dimaksud sampel 
adalah bagian dari populasi. Populasi dinyatakan dengan 
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memasukkan tiga unsur, isi (content),  luas (extent ) dan 
waktu (time). 

   
A. Pengertian Sampling  

Earl Babbie (1986) mengemukakan bahwa sampling 
adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses 
seleksi yang dimaksud adalah proses untuk mendapatkan 
sampel. Dalam kegiatan observasi ditunjukkan pada 
populasi sosial. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1. Logika Sampling 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak 
akan ada sampel jika tidak ada populasi. Populasi adalah 
keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti. 
Penelitian yang dilakukan atas seluruh elemen dinamakan 
sensus. Idealnya, agar hasil penelitiannya lebih bisa 
dipercaya, seorang peneliti harus melakukan sensus. Namun 
karena sesuatu hal peneliti bisa tidak meneliti keseluruhan 
elemen tadi, maka yang bisa dilakukannya adalah meneliti 
sebagian dari keseluruhan elemen atau unsur tadi. 

Berbagai alasan yang masuk akal mengapa peneliti 
tidak melakukan sensus antara lain adalah, (a) populasi 
demikian banyaknya sehingga dalam prakteknya tidak 
mungkin seluruh elemen diteliti; (b) keterbatasan waktu 
penelitian, biaya, dan sumber daya manusia, membuat 
peneliti harus puas jika meneliti sebagian dari elemen 
penelitian; (c) penelitian yang dilakukan terhadap sampel 
bisa lebih reliabel terhadap populasi – misalnya, karena 

N 
(Populasi) 

n 
(Sampel) 
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elemen sedemikian banyaknya maka akan memunculkan 
kelelahan fisik dan mental para pencacahnya sehingga 
banyak terjadi kekeliruan. (Uma Sekaran, 1992); (d) jika 
elemen populasi homogen, penelitian terhadap seluruh 
elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal, misalnya 
untuk meneliti kualitas jeruk dari satu pohon jeruk. 

Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap 
sampel masih tetap bisa dipercaya dalam arti masih bisa 
mewakili karakteristik populasi,  maka cara penarikan 
sampelnya harus dilakukan secara seksama. Cara pemilihan 
sampel dikenal dengan nama teknik sampling atau teknik 
pengambilan sampel. 

Elemen/unsur adalah setiap satuan populasi. Kalau 
dalam populasi terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap 
laporan keuangan tersebut adalah unsur atau elemen 
penelitian. Artinya dalam populasi tersebut terdapat 30 
elemen penelitian. Jika populasinya adalah pabrik sepatu, 
dan jumlah pabrik sepatu 500, maka dalam populasi tersebut 
terdapat 500 elemen penelitian. Jika populasinya mahasiswa 
suatu perguruan tinggi misalnya UIN Alauddin Makassar 
dan jumlah mahasiswa UIN Alauddin misalnya 20.000 
mahasiswa, maka dalam populasi tersebut terdapat 20.000 
elemen penelitian. 

 
B. Syarat Sampel yang Baik 

Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat 
mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Dalam 
bahasa pengukuran, artinya sampel harus valid, yaitu bisa 
mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Kalau yang 
ingin diukur adalah masyarakat Sunda sedangkan yang 
dijadikan sampel adalah hanya orang Banten saja, maka 
sampel tersebut tidak valid, karena tidak mengukur sesuatu 
yang seharusnya diukur (orang Sunda). Sampel yang valid 
ditentukan oleh dua pertimbangan. 
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Pertama: Akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat 
ketidakadaan “bias” (kekeliruan) dalam sample. Dengan 
kata lain makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam 
sampel, makin akurat sampel tersebut. Tolok ukur adanya 
“bias” atau kekeliruan  adalah populasi.  Cooper dan Emory 
(1995) menyebutkan bahwa “there is no systematic variance” 
yang maksudnya adalah tidak ada keragaman pengukuran 
yang disebabkan karena pengaruh yang diketahui atau tidak 
diketahui, yang menyebabkan skor cenderung mengarah 
pada satu titik tertentu. Sebagai contoh, jika ingin 
mengetahui rata-rata luas tanah suatu perumahan, lalu yang 
dijadikan sampel adalah rumah yang terletak di setiap sudut 
jalan, maka hasil atau skor yang diperoleh akan bias. 
Kekeliruan semacam ini bisa terjadi pada sampel yang 
diambil secara sistematis. 

Contoh systematic variance yang banyak ditulis dalam 
buku-buku metode penelitian adalah jajak-pendapat 
(polling) yang dilakukan oleh Literary Digest (sebuah 
majalah yang terbit di Amerika tahun 1920-an) pada tahun 
1936. (Copper & Emory, 1995, Nan lin, 1976). Mulai tahun 
1920, 1924, 1928, dan tahun 1932 majalah ini berhasil 
memprediksi siapa yang akan menjadi presiden dari calon-
calon presiden yang ada. Sampel diambil berdasarkan 
petunjuk dalam buku telepon dan dari daftar pemilik mobil. 
Namun pada tahun 1936 prediksinya salah. Berdasarkan 
jajak pendapat, di antara dua calon presiden (Alfred M. 
Landon dan Franklin D. Roosevelt), yang akan menang 
adalah Landon, namun meleset karena ternyata Roosevelt 
yang terpilih menjadi presiden Amerika. 

Setelah diperiksa secara seksama, ternyata Literary 
Digest membuat kesalahan dalam menentukan sampel 
penelitiannya. Karena semua sampel yang diambil adalah 
mereka yang memiliki telepon dan mobil, akibatnya pemilih 
yang sebagian besar tidak memiliki telepon dan mobil (kelas 
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rendah) tidak terwakili, padahal Rosevelt lebih banyak 
dipilih oleh masyarakat kelas rendah tersebut. Dari kejadian 
tersebut ada dua pelajaran yang diperoleh: (1) keakuratan 
prediktibilitas dari suatu sampel tidak selalu bisa dijamin 
dengan banyaknya jumlah sampel; (2) agar sampel dapat 
memprediksi dengan baik populasi, sampel harus 
mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi (Nan 
Lin, 1976). 

Kedua: Presisi. Kriteria kedua sampel yang baik 
adalah memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu 
pada persoalan sedekat mana estimasi kita  dengan 
karakteristik populasi. Contoh : Dari 300 pegawai produksi, 
diambil sampel 50 orang. Setelah diukur ternyata rata-rata 
perhari, setiap orang menghasilkan 50 potong produk “X”. 
Namun berdasarkan laporan harian, pegawai bisa 
menghasilkan produk “X” per harinya rata-rata 58 unit. 
Artinya di antara laporan harian yang dihitung berdasarkan 
populasi dengan hasil penelitian yang dihasilkan dari 
sampel, terdapat perbedaan 8 unit. Makin kecil tingkat 
perbedaan di antara rata-rata populasi dengan rata-rata 
sampel, maka makin tinggi tingkat presisi sampel tersebut. 

Belum pernah ada sampel yang bisa mewakili 
karakteristik populasi sepenuhnya. Oleh karena itu dalam 
setiap penarikan sampel senantiasa melekat keasalahan-
kesalahan, yang dikenal dengan nama “sampling error” 
Presisi diukur oleh simpangan baku (standard error). Makin 
kecil perbedaan di antara simpangan baku yang diperoleh 
dari sampel (S) dengan simpangan baku dari populasi 
makin tinggi pula tingkat presisinya. Walau tidak 
selamanya, tingkat presisi mungkin  bisa meningkat dengan 
cara menambahkan jumlah sampel, karena kesalahan 
mungkin bisa berkurang kalau jumlah sampelnya ditambah 
(Kerlinger, 1973 ). 
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C. Beberapa Istilah dalam Sampling 
1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan unit-unit observasi yang 
karakteristiknya akan diduga. Populasi dibedakan 
menjadi dua yaitu populasi sampling dan populasi 
sasaran. Sebagai contoh adalah apabila kita mengambil 
rumah tangga sebagai unit sampling, sedangkan yang 
diteliti adalah anggota rumah tangga yang berjenis 
kelamin perempuan sudah nikah, seluruh rumah tangga 
disebut populasi sampling, sedangkan seluruh 
perempuan yang sudah nikah disebut populasi sasaran. 

2. Unit Sampling 
Unit sampling adalah unit-unit yang akan dijadikan 
sebagai unit sampel. Unit sampling dapat dibedakan 
menjadi unit sampling pertama (primary sampling units), 
unit sampling kedua (secondary sampling unit), unit 
sampling terakhir (final sampling unit). 
Misalnya seorang peneliti mendesain wilayah penelitian 
menjadi tiga tahap yaitu tahap pertama wilayah 
penelitian adalah kabupaten disebut unit sampling 
pertama, tahap kedua adalah desa disebut unit sampling 
kedua, dan tahap terakhir adalah RT/RW disebut unit 
sampling terakhir. 

3. Kerangka Sampling 
Kerangka sampling adalah sebuah daftar yang berisi-
unit sampling yang akan dijadikan sebagai unit sampel. 
Dalam kerangka sampling dicantumkan nomor unit 
sampling, identitas unit sampling, alamat unit sampling 
dan keterangan. Unit-unit sampling yang dimasukkan 
dalam kerangka sampling hendaknya memenuhi syarat 
yaitu up to date, tidak ada unit sampling yang tercatat 
dua kali, dan dapat dilacak di lapangan. 

4. Koefisien Kepercayaan 
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Koefisien kepercayaan (t) sering ditemui ketika akan 
mendesain ukuran sampel dan menentukan sampling 
error. Berdasarkan koefisien kepercayaan untuk masing-
masing peluang kepercayaan (confidence probability) 
adalah berbeda, dan dapat dilihat pada table berikut: 

 
Tabel 3.1. Koefisien Kepercayaan 

Taraf Kepercayaah 
(%) 

Koefisien 
Kepercayaan 

50 0.67 
80 1.28 
90 1.64 
95 1.96 
99 2.58 

Catatan: untuk ilmu sosial disarankan 
menggunakan koefisien kepercayan 1.96. 
(Sumber: Cochran, 1977: 27) 

D. Ukuran Sampel 
Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil 

menjadi persoalan yang penting manakala jenis penelitian 
yang akan dilakukan adalah penelitian yang menggunakan 
analisis kuantitatif. Pada penelitian yang menggunakan 
analisis kualitatif, ukuran sampel bukan menjadi nomor 
satu, karena yang dipentingkan adalah kekayaan informasi. 
Walau jumlahnya sedikit tetapi jika kaya akan informasi, 
maka sampelnya lebih bermanfaat. 

Dikaitkan dengan besarnya sampel, selain tingkat 
kesalahan, ada lagi beberapa faktor lain yang perlu 
memperoleh pertimbangan yaitu, (1) derajat keseragaman, 
(2) rencana analisis, (3) biaya, waktu, dan tenaga yang 
tersedia . (Singarimbun dan Effendy, 1989). Makin tidak 
seragam sifat atau karakter setiap elemen populasi, makin 
banyak sampel yang harus diambil.  Jika rencana analisisnya 
mendetail atau rinci maka jumlah sampelnya pun harus 
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banyak. Misalnya disamping ingin mengetahui sikap 
konsumen terhadap kebijakan perusahaan, peneliti juga 
bermaksud mengetahui hubungan antara sikap dengan 
tingkat pendidikan. Agar tujuan ini dapat tercapai maka 
sampelnya harus terdiri atas berbagai jenjang pendidikan 
SD, SLTP. SMU, dan seterusnya. Makin sedikit waktu, biaya, 
dan tenaga yang dimiliki peneliti, makin sedikit pula sampel 
yang bisa diperoleh. Perlu dipahami bahwa apapun 
alasannya, penelitian haruslah dapat dikelola dengan baik 
(manageable). 

Misalnya, jumlah bank yang dijadikan populasi 
penelitian ada 400 buah. Pertanyaannya adalah, berapa bank 
yang harus diambil menjadi sampel agar hasilnya mewakili 
populasi?, 30?, 50?, 100?, 250?. Jawabnya tidak mudah. Ada 
yang mengatakan, jika ukuran populasinya di atas 1000, 
sampel sekitar 10 % sudah cukup, tetapi jika ukuran 
populasinya sekitar 100, sampelnya paling sedikit 30%, dan 
kalau ukuran populasinya 30, maka sampelnya harus 100%. 

Ada pula yang menuliskan, untuk penelitian 
deskriptif, sampelnya 10% dari populasi, penelitian 
korelasional, paling sedikit 30 elemen populasi, penelitian 
perbandingan kausal, 30 elemen per kelompok, dan untuk 
penelitian eksperimen 15 elemen per kelompok (Gay dan 
Diehl, 1992). 

Roscoe (1975) dalam Uma Sekaran (1992)  
memberikan pedoman penentuan jumlah sampel sebagai 
berikut : 
1. Sebaiknya ukuran sampel di antara 30 s/d 500 elemen 
2. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel (laki-

laki/perempuan, SD/SLTP/SMU, dsb), jumlah 
minimum sub sampel harus 30 

3. Pada penelitian multivariate (termasuk analisis regresi 
multivariate) ukuran sampel harus beberapa kali lebih 
besar (10 kali) dari jumlah variable yang akan dianalisis. 
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4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan 
pengendalian yang ketat, ukuran sampel bisa antara 10 
s/d 20 elemen. 

Krejcie dan Morgan (1970) dalam Uma Sekaran (1992) 
membuat daftar yang bisa dipakai untuk menentukan 
jumlah sampel sebagai berikut (Lihat Tabel). 

Tabel 3.2. Daftar Penentuan Jumlah Ukuran Sampel 
Populasi 

(N) 
Sampel 

(n) 
Populasi 

(N) 
Sampel 

(n) 
Populasi 

(N) 
Sampel 

(n) 
10 10 220 140 1200 291 
15 14 230 144 1300 297 
20 19 240 148 1400 302 
25 24 250 152 1500 306 
30 28 260 155 1600 310 
35 32 270 159 1700 313 
40 36 280 162 1800 317 
45 40 290 165 1900 320 
50 44 300 169 2000 322 
55 48 320 175 2200 327 
60 52 340 181 2400 331 
65 56 360 186 2600 335 
70 59 380 191 2800 338 
75 63 400 196 3000 341 
80 66 420 201 3500 346 
85 70 440 205 4000 351 
90 73 460 210 4500 354 
95 76 480 214 5000 357 
100 80 500 217 6000 361 
110 86 550 226 7000 364 
120 92 600 234 8000 367 
130 97 650 242 9000 368 
140 103 700 248 10000 370 
150 108 750 254 15000 375 
160 113 800 260 20000 377 
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170 118 850 265 30000 379 
180 123 900 269 40000 380 
190 127 950 274 50000 381 
200 132 1000 278 75000 382 
210 136 1100 285 1000000 384 

 
Sebagai informasi lainnya, Champion (1981) 

mengatakan bahwa sebagian besar uji statistik selalu 
menyertakan rekomendasi ukuran sampel. Dengan kata lain, 
uji-uji statistik yang ada akan sangat efektif jika diterapkan 
pada sampel yang jumlahnya 30 s/d 60 atau dari 120 s/d 
250. Bahkan jika sampelnya di atas 500, tidak 
direkomendasikan untuk menerapkan uji statistik. 

 
E. Jenis-Jenis Sampling 

Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan 
sampel yaitu, sampel acak atau random sampling/probability 
sampling, dan sampel tidak acak atau nonrandom 
samping/nonprobability sampling. Yang dimaksud dengan 
random sampling adalah cara pengambilan sampel yang 
memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada 
setiap elemen populasi. Artinya jika elemen populasinya ada 
100 dan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap 
elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/100 untuk 
bisa dipilih menjadi sampel. Sedangkan yang dimaksud 
dengan nonrandom sampling atau nonprobability sampling, 
setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan 
yang sama untuk dijadikan sampel. Lima elemen populasi 
dipilih sebagai sampel karena letaknya dekat dengan rumah 
peneliti, sedangkan yang lainnya, karena jauh, tidak dipilih; 
artinya kemungkinannya 0 (nol). 

Dua jenis teknik pengambilan sampel di atas 
mempunyai tujuan yang berbeda. Jika peneliti ingin hasil 
penelitiannya bisa dijadikan ukuran untuk mengestimasikan 
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populasi, atau istilahnya adalah melakukan generalisasi 
maka seharusnya sampel representatif dan diambil secara 
acak. Namun jika peneliti tidak mempunyai kemauan 
melakukan generalisasi hasil penelitian maka sampel bisa 
diambil secara tidak acak. Sampel tidak acak biasanya juga 
diambil jika peneliti tidak mempunyai data pasti tentang 
ukuran populasi dan informasi lengkap tentang setiap 
elemen populasi. Contohnya, jika yang diteliti populasinya 
adalah konsumen teh botol, kemungkinan besar peneliti 
tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah 
konsumennya, dan juga karakteristik konsumen. Karena dia 
tidak mengetahui ukuran pupulasi yang tepat, bisakah dia 
mengatakan bahwa 200 konsumen sebagai sampel dikatakan 
“representatif”?. Kemudian, bisakah peneliti memilih 
sampel secara acak, jika tidak ada informasi yang cukup 
lengkap tentang diri konsumen?. Dalam situasi yang 
demikian, pengambilan sampel dengan cara acak tidak 
dimungkinkan, maka tidak ada pilihan lain kecuali sampel 
diambil dengan cara tidak acak atau nonprobability sampling, 
namun dengan konsekuensi hasil penelitiannya tersebut 
tidak bisa digeneralisasikan. Jika ternyata dari 200 
konsumen teh botol tadi merasa kurang puas, maka peneliti 
tidak bisa mengatakan bahwa sebagian besar konsumen teh 
botol merasa kurang puas terhadap teh botol. 

Di setiap jenis teknik pemilihan tersebut, terdapat 
beberapa teknik yang lebih spesifik lagi. Pada sampel acak 
(random sampling) dikenal dengan istilah simple random 
sampling, stratified random sampling, cluster sampling, 
systematic sampling, dan area sampling. Pada nonprobability 
sampling dikenal beberapa teknik, antara lain adalah 
convenience sampling, purposive sampling, quota sampling, 
snowball sampling. 
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a) Probability/Random Sampling 
Syarat pertama yang harus dilakukan untuk 

mengambil sampel secara acak adalah memperoleh atau 
membuat kerangka sampel atau dikenal dengan nama 
“sampling frame”. Yang dimaksud dengan  kerangka 
sampling adalah daftar yang berisikan setiap elemen 
populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Elemen populasi 
bisa berupa data tentang orang/binatang, tentang kejadian, 
tentang tempat, atau juga tentang benda. Jika populasi 
penelitian adalah mahasiswa perguruan tinggi “A”, maka 
peneliti harus bisa memiliki daftar semua mahasiswa yang 
terdaftar di perguruan tinggi “A “ tersebut selengkap 
mungkin. Nama, NRP, jenis kelamin, alamat, usia, dan 
informasi lain yang berguna bagi penelitiannya. Dari daftar 
ini, peneliti akan bisa secara pasti mengetahui jumlah 
populasinya (N). Jika populasinya adalah rumah tangga 
dalam sebuah kota, maka peneliti harus mempunyai daftar 
seluruh rumah tangga kota tersebut.  Jika populasinya 
adalah wilayah Jawa Barat, maka penelti harus mepunyai 
peta wilayah Jawa Barat secara lengkap. Kabupaten, 
Kecamatan, Desa, Kampung. Lalu setiap tempat tersebut 
diberi kode (angka atau simbol) yang berbeda satu sama 
lainnya. 

Di samping sampling frame, peneliti juga harus 
mempunyai alat yang bisa dijadikan penentu sampel. Dari 
sekian elemen populasi, elemen mana saja yang bisa dipilih 
menjadi sampel?. Alat yang umumnya digunakan adalah 
Tabel Angka Random, kalkulator, atau  undian. Pemilihan 
sampel secara acak bisa dilakukan melalui sistem undian 
jika elemen populasinya tidak begitu banyak. Tetapi jika 
sudah ratusan, cara undian bisa mengganggu konsep “acak” 
atau “random” itu sendiri. 
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1) Simple Random Sampling atau Sampel Acak 
Sederhana 

William G. Cochran (1979) menyatakan bahwa 
sampling acak sederhana adalah sebuah metode seleksi 
terhadap unit-unit populasi, unit-unit tersebut diacak 
seluruhnya. Masing-masing unit atau unit satu dengan unit 
lainnya memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Teknik 
ini cocok untuk populasi yang homogen.  

Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis 
penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. 
Perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur 
atau elemen  populasi bukan merupakan hal yang penting 
bagi rencana analisisnya. Misalnya, dalam populasi ada 
wanita dan pria, atau ada yang kaya dan yang miskin, ada 
manajer dan bukan manajer, dan perbedaan-perbedaan 
lainnya. Selama perbedaan gender, status kemakmuran, dan 
kedudukan dalam organisasi, serta perbedaan-perbedaan 
lain tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting 
dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil 
penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel secara 
acak sederhana. Dengan demikian, setiap unsur populasi 
harus mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih 
menjadi sampel. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan 
ukuran sampel dalam sampling acak sederhana adalah perlu 
mempertimbangkan parameter ukurannya. Umumnya 
dalam penelitian sosial menggunakan parameter untuk 
menaksir proporsi (%). Ukuran sampel taksir proporsi dapat 
dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

n =  n0
1+�n0N �

  , dimana n0 =  t
2(p.q)
d2

 

Keterangan: 
n  :  ukuran sampel  
n0  :  sampel asumsi 
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t  :  koefisien kepercayaan 
d  :  sampling error 
p dan q  :  parameter proporsi binomial 
N  :  populasi 

Sampel asumsi dapat diperoleh dari penelitian orang 
lain yang serupa. Jika tidak, sampel  asumsi dapat 
ditentukan sendiri oleh si peneliti dengan ketentuan sebagai 
berikut: peneliti diperbolehkan memberikan asumsi 
terhadap proporsi binomial pada penelitiannya sendiri, jika 
tidak dapat, bisa menggunakan 50% : 50% untuk p dan q. 
jika sampling error dari penelitian orang lain tidak 
didapatkan, maka peneliti diperbolehkan memberikan 
asumsi terhadap sampling error. Disini peneliti tidak 
dibenarkan untuk secara langsung memberikan ukuran 
sampel asumsi. 

Untuk menentukan unit-unit sampel ada beberapa 
teknik yang bisa dilakukan yaitu: 
a. Undian 

Cara undian dilakukan dengan membuat suatu daftar 
yang berisi semua subjek/individu yang dibuatkan kode 
masing-masing individu kemudian dikocok, dan diambil 
sampel tanpa pilih kasih. Hal ini bisa dilakukan dengan 
catatan bahwa anggota populasi memiliki peluang yang 
sama untuk terpilih. 

b. Pengacakan dari tabel bilangan acak 
Cara ini yang paling banyak digunakan oleh para ahli 
statistika dan para peneliti dalam penentuan sampel 
karena prosedurnya sangat sederhana. Table angka 
random memiliki kapasitas yang bermacam-macam, ada 
yang 2500 random digit, 7000 random digit, 100.000 
random digit, bahkan ada yang 1.000.000 random digit. 
Berikut contoh tabel bilangan acak memiliki jumlah 
kolom 50 (0 – 49) dan jumlah baris 20 (0 – 19) 
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c. Penggunaan kalkulator/computer 

Penggunaan bilangan acak dapat pula ditemukan pada 
berbagai kalkulator yang dilengkapi dengan fungsi 
tersebut. Demikian halnya dengan paket computer 
banyak dilengkapi dengan fungsi pengambilan bilangan 
acak. Cara pengacakannya dijelaskan oleh masing-
masing buku petunjuk dari paket yang bersangkutan. 

 
2) Stratified Random Sampling atau Sampel Acak 

Berstrata 
Sampling strata merupakan modifikasi dari sampling 

acak sederhana. Oleh karenanya sampling strata yang sering 
digunakanan adalah sampling acak berstrata (Stratified 
Random Sampling). Karena unsur populasi berkarakteristik 
heterogen, dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang 
signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti 
dapat mengambil sampel dengan cara ini. Misalnya, seorang 
peneliti ingin mengetahui sikap manajer terhadap satu 
kebijakan perusahaan. Dia menduga bahwa manajer tingkat 
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atas cenderung positif sikapnya terhadap kebijakan 
perusahaan tadi. Agar dapat menguji dugaannya tersebut 
maka sampelnya harus terdiri atas paling tidak para manajer 
tingkat atas, menengah, dan bawah. Dengan teknik 
pemilihan sampel secara random distratifikasikan, maka dia 
akan memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu 
stratum manajer atas, manajer menengah dan manajer 
bawah. Dari setiap stratum tersebut dipilih sampel secara 
acak. 

Pada saat menentukan jumlah sampel dalam setiap 
stratum, peneliti dapat menentukan secara (a) proposional, 
(b) tidak proposional. Yang dimaksud dengan proposional 
adalah jumlah sampel dalam setiap stratum sebanding 
dengan jumlah unsur populasi dalam stratum tersebut. 
Misalnya, untuk stratum manajer tingkat atas (I) terdapat 15 
manajer, tingkat menengah ada 45 manajer (II), dan manajer 
tingkat bawah (III) ada 100 manajer. Artinya jumlah seluruh 
manajer adalah 160. Kalau jumlah sampel yang akan diambil 
seluruhnya 100 manajer, maka  untuk stratum I diambil 
(15:160)x100 = 9 manajer, stratum II = 28 manajer, dan 
stratum 3 = 63 manajer. 

Jumlah dalam setiap stratum tidak proposional. Hal 
ini terjadi jika jumlah unsur atau elemen di salah satu atau 
beberapa stratum sangat sedikit. Misalnya saja, kalau dalam 
stratum manajer kelas atas (I) hanya ada 4 manajer, maka 
peneliti bisa mengambil semua manajer dalam stratum 
tersebut , dan untuk manajer tingkat menengah (II) 
ditambah 5, sedangkan manajer tingat bawah (III), tetap 63 
orang. 

Untuk memperjelas gambaran tentang sampling 
berstrata, berikut diberikan gambaran illustrasi yaitu: 
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Gambar 3.2. Illustrasi Sampling Berstrata (Stratified Sampling) 
Keterangan: 
N =  populasi 
N1 =  Subpopulasi pertama 
N2 =  Subpopulasi kedua 
NL =  Subpopulasi ke-L 
n =  sampel 
n1 =  Sampel pada Subpopulasi pertama 
n2 =  Sampel pada Subpopulasi kedua 
nL =  Sampel pada Subpopulasi ke-L 

Untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling 
berstrata, dilakukan dua langkah, yaitu mencari ukuran 
sampel untuk populasi dan mencari ukuran sampel untuk 
masing-masing subpopulasi. Ukuran sampel dengan 
parameter proporsi (%) digunakan rumus sebagai berikut: 

n =  n0
1+�n0N �

   , dengan   n0 =  ∑Wh.ph.qh
V

   , Wh =  Nh
N

 ,  V =  �d
t
�
2
 

Keterangan: 
n =  sampel  
n0 =  sampel asumsi 
t =  koefisien kepercayaan 
d =  sampling error 
p & q =  parameter proporsi binomial 
N =  populasi 
Nh =  subpopulasi 
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Selanjutnya untuk mencari ukuran sampel untuk 
subpopulasi dengan parameter proporsi (%) digunakan 
rumus sebagai berikut: 

nh =  
Nh

N
 x n 

Keterangan: 
nh =  sampel pada populasi ke-h 
n =  sampel 
Nh =  subpopulasi ke-h 
N =  populasi 

Pemilihan unit-unit yang akan dijadikan unit sampel 
dilakukan pada masing-masing subpopulasi. Karena itu 
masing-masing subpopulasi memiliki kerangka sampling. 
Setelah kerangka sampling dibuat, unit-unit secara 
keseluruhan dicatat, maka langkah selanjutnya adalah 
seperti pada pemilihan unit sampel acak sederhana. 

 
3) Cluster Sampling atau Sampel Gugus 

Dalam sampling cluster didkenal istilah stage (tahap), 
misalnya one-stage (satu tahap), two-stage (dua tahap), dan 
multi-stage (lebih dari dua atau tiga tahap dan seterusnya). 
Pada sampling cluster, populasi dibagi ke dalam sub-sub 
unit yang berukuran lebih kecil. Sampel tahap pertama 
diperoleh dari pemilihan sebagian atas unit-unit atau lebih 
dikenal dengan nama unit primer, dan sampel tahap kedua, 
diperoleh dengan pemilihan unit didalam unit primer 
terpilih. 

Teknik cluster sampling biasa juga diterjemahkan 
dengan cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. 
Berbeda dengan teknik pengambilan sampel acak yang 
distratifikasikan, dimana setiap unsur dalam satu stratum 
memiliki karakteristik yang homogen (stratum A: laki-laki 
semua, stratum B: perempuan semua), maka dalam sampel 
gugus, setiap gugus boleh mengandung unsur yang 
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karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen. Misalnya, 
dalam satu organisasi terdapat 100 departemen. Dalam 
setiap departemen terdapat banyak pegawai dengan 
karakteristik berbeda pula. Beda jenis kelaminnya, beda 
tingkat pendidikannya, beda tingkat pendapatnya, beda 
tingat manajerialnnya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. 
Jika peneliti bermaksud mengetahui tingkat penerimaan 
para pegawai terhadap suatu strategi yang segera 
diterapkan perusahaan, maka peneliti dapat menggunakan 
cluster sampling untuk mencegah terpilihnya sampel hanya 
dari satu atau dua departemen saja. 

Dalam cluster sampling dikenal istilah two-stage 
cluster sampling, proses sampling dilakukan dua tahap dan 
masing-masing tahap memperhitungkan sampling error. 
Setiap sub-unit dinamakan kelas dan diantara kelas yang 
satu dengan klas yang lainnya tidak memiliki perbedaan 
karakteristik populasi. Kelas-kelas umumnya didesain atas 
pertimbangan area penelitian. 

Misalnya, area penelitian adalah kota Makassar. 
Disini area kota Makassar dibagi ke dalam area-area yang 
lebih kecil yang dinamakan kecamatan (N) = 40; (n) = 5; 
selanjutnya di dalam kecamatan terpilih area yang lebih 
kecil yang dinamakan kelurahan (M) = 25; (m) = 3. Contoh 
ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
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Gambar 3.3. Sampling Cluster Dua Tahap (Two-Stage Cluster 

Sampling) 
 

Berdasarkan gambar di atas tampak bahwa tahap 
pertama (one-stage) terdiri atas 40 unit sampling primer (N), 
dan 5 unit sampling primer terpilih (n). dan pada tahap 
kedua (two-stage) terdiri atas 25 unit sampling sekunder (M) 
dan 3 unit sampling sekunder terpilih (m). 

 
4) Systematic Sampling atau Sampel Sistematis 

Sampling sistematis agak berbeda dengan sampling 
acak sederhana. Unit-unit populasi di catat seluruhnya 
secara tersusun. Untuk seleksi unit-unit yang akan dijadikan 
unit sampel digunakan aturan sistematik, hanya unit 
pertama saja yang digunakan cara seleksi acak, untuk unit 
berikutnya atau unit terpilih yang kedua dan seterusnya 
menggunakan aturan sistematik. 
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Untuk menentukan ukuran sampel sistematik, 
prosesnya sama dengan mencari ukuran sampel acak 
sederhana. Tetapi dalam menentukan unit-unit sampel 
terdapat perbedaan dengan sampel acak sederhana. Salah 
satu metode untuk menentukan unit sampel pada sampel 
sistematik adalah dengan menggunakan metode linear 
(linear systematic sampling). 

Penentuan unit sampel dengan metode linear 
dilakukan jika sampling intervalnya adalah bilangan bulat. 
Untuk menentukan sampling interval digunakan persamaan 
berikut: 

 

Sampling interval (I) =  
size of population

size of sample
 

Misalnya: 
Ukuran populasi (N) = 2000; n = 20, maka: 
I =  2000

20
= 100 (bilangan bulat) 

Langkah-langkah penentukan unit sampel dengan metode 
linear adalah sebagai berikut: 
a) Tentukan angka pilihan pertama. 

Sebelum angka-angka pilihan selanjutnya, penting 
diperhatikan ketentuan berikut: 

 
 
 

Maka untuk contoh: 001 ≤ angka pilihan pertama ≤ 100 
Angka pilihan pertama dapat ditentukan sendiri oleh 
peneliti misalnya, angka pilihan pertama adalah 0095 

b) Untuk nomor unit pilihan kedua dan seterusnya secara 
berturut-turut dengan menambah bilangan interval 100, 
maka nomor-nomor pilihan selanjutnya adalah sebagai 
berikut: 

001 ≤ angka pilihan pertama ≤ sampling interval 
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1.  0095    (nomor pilihan 
pertama) 
2.  0095 + 100 = 0195  (nomor pilihan kedua) 
3.  0195 + 100 = 0295  (nomor pilihan ketiga) 
4.  0295 + 100 = 0395  (nomor pilihan 
keempat) 
5.  0395 + 100 = 0495  (nomor pilihan kelima) 
6.  0495 + 100 = 0595  (nomor pilihan 
keenam) 
7.  0595 + 100 = 0695  (nomor pilihan ketujuh) 
8.  0695 + 100 = 0795  (nomor pilihan 
kedelapan) 
9.  0795 + 100 = 0895  (nomor pilihan 
kesembilan) 
10.  0895 + 100 = 0995  (nomor pilihan 
kesepuluh) 
11.  0995 + 100 = 1095  (nomor pilihan 
kesebelas) 
12.  1095 + 100 = 1195  (nomor pilihan 
keduabelas) 
13.  1195 + 100 = 1295  (nomor pilihan 
ketigabelas) 
14.  1295 + 100 = 1395  (nomor pilihan 
keempatbelas) 
15.  1395 + 100 = 1495  (nomor pilihan 
kelimabelas) 
16.  1495 + 100 = 1595  (nomor pilihan 
keenambelas) 
17.  1595 + 100 = 1695  (nomor pilihan 
ketujuhbelas) 
18.  1695 + 100 = 1795  (nomor pilihan 
kedelapanbelas) 
19.  1795 + 100 = 1895  (nomor pilihan 
kesembilanbelas) 
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20.  1895 + 100 = 1995  (nomor pilihan 
keduapuluh) 

 
5) Area Sampling atau Sampel Wilayah 

Teknik ini dipakai ketika peneliti dihadapkan pada 
situasi bahwa populasi penelitiannya tersebar di berbagai 
wilayah. Misalnya, seorang marketing manajer sebuah 
stasiun TV ingin mengetahui tingkat penerimaan 
masyarakat Sulawesi Selatan atas sebuah tayangan, teknik 
pengambilan sampel dengan area sampling sangat tepat. 
Prosedurnya : 
a. Susun sampling frame yang menggambarkan peta wilayah 

(Sulawesi Selatan) – Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, 
Desa. 

b. Tentukan wilayah yang akan dijadikan sampel 
(Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, Desa) 

c. Tentukan berapa wilayah yang akan dijadikan sampel 
penelitiannya. 

d. Pilih beberapa wilayah untuk dijadikan sampel dengan 
cara acak atau random. 

e. Kalau ternyata masih terlampau banyak responden yang 
harus diambil datanya, bagi lagi wilayah yang terpilih ke 
dalam sub wilayah. 

 
b) Nonprobability/Nonrandom Sampling atau Sampel 

Tidak Acak 
Seperti telah diuraikan sebelumnya, jenis sampel ini 

tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen 
populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih 
menjadi sampel. Unsur populasi yang terpilih menjadi 
sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor 
lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.  
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1) Convenience Sampling atau sampel yang dipilih secara 
kebetulan 

Dalam memilih sampel, peneliti tidak mempunyai 
pertimbangan lain kecuali berdasarkan 
kemudahan/kebetulan saja. Seseorang diambil sebagai 
sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau 
kebetulan dia mengenal orang tersebut. Oleh karena itu ada 
beberapa penulis menggunakan istilah accidental sampling – 
tidak disengaja – atau juga captive sample  (man-on-the-street) 
Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk 
penelitian penjajakan, yang kemudian diikuti oleh penelitian 
lanjutan yang sampelnya diambil secara acak (random). 
Beberapa kasus penelitian yang menggunakan jenis sampel 
ini,  hasilnya ternyata kurang obyektif. 

Beberapa contoh sampel yang dapat dikategorikan 
sebagai sampel kebetulan adalah: 
a. Sampel dipilih dari orang-orang yang sedang lewat di 

depan kampus dan ditanya pendapatnya tentang aksi 
tawuran yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi siapa saja 
yang lewat pada waktu itu dan ditempat tersebut akan 
menjadi anggota sampel. 

b. Sampel dipilih secara sembarangan. Untuk memilih lima 
ekor kelinci dalam suatu kandang yang besar, maka 
peneliti dapat menangkap kelinci mana saja yang bisa 
tertangkap segera tanpa perencanan. 

  
2) Purposive Sampling atau Judgmental Sampling 

Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan 
maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu 
diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa 
seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang 
diperlukan bagi penelitiannya. Judgment Sampling adalah 
Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia 
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adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel 
penelitiannya. 

Misalnya untuk memperoleh data tentang bagaimana 
satu proses produksi direncanakan oleh suatu perusahaan, 
maka manajer produksi merupakan orang yang terbaik 
untuk bisa memberikan informasi. Jadi, judment sampling 
umumnya memilih sesuatu atau seseorang menjadi sampel 
karena mereka mempunyai information rich. Contoh lain 
adalah poling yang dilakukan oleh surat kabar Republika 
tahun 2011 tentang pendapat masyarakat mengenai reshuffle 
Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, apakah Presiden SBY 
melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II 
karena alasan kinerja atau yang lainnya. 

Dalam program pengembangan produk (product 
development), biasanya yang dijadikan sampel adalah 
karyawannya sendiri, dengan pertimbangan bahwa kalau 
karyawan sendiri tidak puas terhadap produk baru yang 
akan dipasarkan, maka jangan terlalu berharap pasar akan 
menerima produk itu dengan baik. (Cooper dan Emory, 
1992). 

 
3) Quota Sampling 

Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel 
distratifikasikan secara proposional, namun tidak dipilih 
secara acak melainkan secara kebetulan saja. Misalnya, di 
sebuah kantor terdapat pegawai laki-laki 60%  dan 
perempuan 40%. Jika seorang peneliti ingin mewawancari 30 
orang pegawai dari kedua jenis kelamin tadi maka dia harus 
mengambil sampel pegawai laki-laki sebanyak 18 orang 
sedangkan pegawai perempuan 12 orang. Sekali lagi, teknik 
pengambilan ketiga puluh sampel tadi tidak dilakukan 
secara acak, melainkan secara kebetulan saja. 

Russel L. Ackoff (1953) memberikan tiga langkah 
dalam mendesain sampling kuota sebagai berikut: 
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• Membuat klasifikasi populasi berdasarkan karakteristik-
karakteristiknya 

• Menentukan proporsi (%) populasi untuk masing-
masing klas atau mengestimasi komposisi populasi 

• Menetapkan kuota untuk masing-masing observer atau 
interviewer (enumerator). 

Contoh desain sampling Kuota adalah Suatu lembaga 
survey “X” melakukan jajak pendapat dalam poling 
kandidat presiden RI pada tahun 2009. Lembaga survey “X” 
tersebut membuat klasifikasi populasi berdasarkan 
karakteristik pemilihnya, seperti jenis kelamin, usia pemilih, 
tingkat pendidikan, dan lain-lain sebagainya yang relevan 
dengan studi. Kemudian mendesaiin proporsi untuk 
masing-masing karakteristik populasi tersebut. 

Sumber data yang diambil atau diacu dalam 
sampling kuota berbeda dengan sampling purposive. Dalam 
sampling kuota sumber data yang diacu adalah sumber data 
yang lebih akurat, seperti data sensus ataupun data 
kependudukan lainnya. 

 
4) Snowball Sampling – Sampel Bola Salju 

Sampling bola salju adalah sebuah metode sampling 
yang proses pengambilan sampelnya dengan cara sambung 
menyambung informasi dari unit satu dengan unit yang 
lainnya sehingga menjadi satu kesatuan unit yang banyak. 
Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu 
tentang populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau 
dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan 
sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, 
lalu dia minta kepada sampel pertama untuk menunjukan 
orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel. 

Misalnya, peneleiti ingin mengetahui perilaku 
pecandu narkoba. Kemudian peneliti atau observer 
menemui salah satu pecandu narkoba, lalu dari satu 
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pecandu narkoba diperoleh informasi pecandu narkoba 
lainnya, demikian seterusnya hingga makin banyak. Contoh 
lainnya adalah, peneliti hendak mengetahui motif pencurian 
buku-buku perpustakaan. Kemudian peneliti atau observer 
menemui satu pelaku, lalu dari satu pelaku diperoleh 
informasi pelaku-pelaku yang lainnya, begitu seterusnya 
hingga makin banyak. 
 
 
  



72 



73 

BAB 4 
UKURAN PEMUSATAN, UKURAN LOKASI, 

DAN UKURAN PENYEBARAN 
 

Dalam statistika ada beberapa ukuran pemusatan 
atau ukuran gejala pusat yang digunakan untuk 
mendeskripsikan data hasil penelitian. Diantara ukuran 
pemusatan yang dimaksud adalah rata-rata, median, dan 
modus. Masing-masing ukuran pemusatan tersebut akan 
dijelaskan satu persatu berikut ini. 

 
A. Ukuran Pemusatan 
1. Mean 

Dalam keseharian, kita sering medengar istilah rata-
rata, misalnya rata-rata pendapatan, rata-rata harga, rata- 
rata penjualan, rata-rata hasil ujian siswa, rata- rata berat 
badan, dan rata-rata tinggi badan siswa. Rata-rata dihitung 
dengan menggunakan semua data yang ada. Mean 
didefinisikan sebagai jumlah seluruh nilai data dibagi 
dengan banyaknya data. Secara matematis dapat dituliskan 
sebagai berikut: 

X� =  
∑ xi

n
 

dengan: 
X�  =  Mean (rata-rata) 
xi =  data ke-i sampai ke-n 
n =  banyaknya data 
 
Contoh: Diketahui nilai ujian Aljabar 10 mahasiswa sebagai 
berikut: 85, 60, 75, 78, 80, 75, 67, 75, 78, 90. Dengan 
menggunakan rumus rata- rata di atas, maka dapat dihitung 
nilai rata-rata ujian Aljabar 10 mahasiswa sebagai berikut: 
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X� =  
∑ xi

n
 

X� =  
85 + 60 + 75 + 78 + 80 + 75 + 67 + 75 + 78 + 90

10
=  

763
10

= 76,3 
Jadi rata-rata nilai ujian aljabar mahasiswa adalah 76,3.  

Jika data yang disajikan merupakan data yang 
berfrekuensi, maka untuk mencari nilai rata-rata dapat 
menggunakan persamaan berikut: 

X� =  
∑ fixi
∑ fi

 

dengan: 
X�  =  Mean (rata-rata) 
xi =  data ke-i sampai ke-n 
fi =  frekuensi masing-masing nilai xi 

Persamaan di atas juga disebut sebagai rata-rata 
berbobot dengan frekuensi setiap nilai sebagai bobotnya. 
Dengan demikian, rata-rata ialah jumlah hasil kali frekuensi 
dan nilai data dibagi dengan jumlah frekuensinya. 
Contoh 3.9 
Berikut diberikan nilai ujian Aljabar 20 mahasiswa sebagai 
berikut: 

Tabel 4.1. Nilai Aljabar 20 mahasiswa 
xi fi xi.fi 
50 3 150 
65 4 260 
68 5 340 
76 4 304 
80 2 160 
85 2 170 

Jumlah 20 1384 
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Dari tabel 3.9 di atas, diperoleh nilai ∑𝑓𝑖 = 20, dan ∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 = 
1384. Sehingga nilai rata-rata dapat dihitung sebagai berikut: 

X� =  
∑ fixi
∑ fi

 

X� =  
1384

20
= 69,2 

Dengan demikian, nilai rata-rata ujian aljabar dari 20 
mahasiswa tersebut adalah 69,2. 
Contoh: Berikut diberikan data hasil ujian aljabar 100 
mahasiswa: 

Tabel 4.2. Nilai Aljabar untuk 100 mahasiswa 
Nilai Ujian Frekuensi 

(fi) 
Tanda Kelas 

(xi) 
fi.xi 

21 - 30 4 25.5 102 
31 - 40 6 35.5 213 
41 - 50 8 45.5 364 
51 - 60 10 55.5 555 
61 - 70 24 65.5 1572 
71 - 80 25 75.5 1887.5 
81 - 90 15 85.5 1282.5 
91 - 100 8 95.5 764 
Jumlah 100   6740 

 
Dari tabel 4.2 di atas, diperoleh nilai ∑𝑓𝑖 = 100, dan ∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 = 
6779. Sehingga nilai rata-rata dapat dihitung sebagai berikut: 

X� =  
∑ fixi
∑ fi

 

X� =  
6740
100

= 67,40 
Dengan demikian, nilai rata-rata ujian aljabar dari 20 
mahasiswa tersebut adalah 67,40. 
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2. Median 
Bentuk ukuran gejala pusat atau ukuran pemusatan 

yang lainnya adalah median. Median adalah nilai tengah 
dari suatu data terurut dari yang terkecil ke yang terbesar 
atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Median 
merupakan garis pembagi dari sekumpulan data menjadi 
dua bagian yang sama besarnya. 

Untuk menentukan media suatu data tergantung 
pada banyaknya data. Jika banyaknya data ganjil maka 
median langung ditentukan dengan melihat nilai paling 
tengah dari data setelah diurutkan. Sementara jika 
banyaknya data bernilai genap, maka setelah data diurutkan 
maka median ditentukan dengan menghitung nilai rata-rata 
dua data yang paling tengah. 
 
Contoh: Data tentang hasil ujian statistika dari 9 mahasiswa 
adalah 8, 5, 7, 8, 9, 6, 5,7,6. Untuk menentukan nilai median 
dari kumpulan data tersebut adalah data terlebih dahulu 
diurutkan. Data setelah diurutkan diperoleh sebagai berikut: 
5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Jumlah data (n) = 9, artinya banyaknya 
data bernilai ganjil. Karena banyaknya data bernilai ganjil, 
maka median dapat ditentukan langsung dengan melihat 
nilai paling tengah yaitu 7. 
 
Contoh: Diperoleh suatu data hasil ujian Matematika 12 
siswa Madrasah Aliyah “Al-Hidayah” sebagai berikut: 9, 7, 
8, 6, 7, 6, 8, 5, 8, 9, 8, 7. 
Untuk menentukan median maka data terlebih dahulu 
diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dan 
hasilnya adalah: 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Karena 
banyaknya data (n) adalah 12 atau berjumlah genap, maka 
media ditentukan dengan mencari nilai rerata dari dua nilai 
yang paling tengah. Berdasarkan data tersebut, maka dua 
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data yang paling tengan adalah 7 dan 8. Maka median dari 
kumpulan data tersebut adalah: 

Median =  
7 + 8

2
=  

15
2

= 7.5 
Jadi median dari kumpulan data tersebut adalah 7,5. 

Untuk data yang tersusun dalam suatu data 
berkelompok atau data berfrekuensi, maka median dapat 
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

Me = b + p �
n
2 −  F

f
� 

Dimana: 
Me =  Median 
b =  batas bawah kelas median yaitu kelas dimana 
median terletak 
p =  panjang kelas media 
n =  ukuran sampel atau banyaknya data 
F =  jumlah semua frekuensi yang berada di bawah 
kelas interval  

    median 
f =  frekuensi kelas median 
 
Contoh: Nilai ujian Matematika 80 siswa Madrasah 
Tsanawiyah “Al-Barokah” disajikan pada tabel distribusi 
frekuensi berikut: 
 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Nilai Ujian Matematika 
MTs “ Al-Barokah” 

Nilai Ujian Batas Bawah Batas Atas fi fk 

31 – 40 30,5 40,5 3 3 
41 – 50 40,5 50,5 5 8 
51 – 60 50,5 60,5 15 23 
61 – 70 60,5 70,5 10 33 
71 – 80 70,5 80,5 25 58 
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81 – 90 80,5 90,5 14 72 
91 – 100 90,5 100,5 8 80 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh beberapa nilai yaitu: 
b = 80,5; p = 10; F = 3 + 5 + 15 + 10  = 33;  
Dengan menggunakan rumus menentukan nilai median 
untuk data berfrekuensi, maka median dapat dicari sebagai 
berikut: 

Me = b + p �
n
2 −  F

f
� 

Me = 80,5 + 10 �
80
2 −  33

25
� = 80,5 + 10 �

40−  33
25

�

= 80,5 + 10(0,28) = 83,3 
Jadi median untuk data hasil ujian matematika MTs “Al 
Barokah” adalah 83,3. 
 
3. Modus 

Ukuran gejala pusat yang lain yang sering digunakan 
adalah modus. Modus diartikan sebagai nilai yang sering 
muncul dari suatu kelompok data. Modus sering digunakan 
jika data berupa data nominal, karena dengan ukuran ini 
mampu memberikan informasi tentang adanya kategori 
tertentu yang mendominasi kategori lainnya dalam suatu 
pengamatan. 

Penerapan modus untuk data hasil pengamatan 
dengan data nominal adalah: 
a. Kebanyakan pemuda di Makassar menghisap rokok 
b. Pada umumnya pegawai negeri tidak disiplin dalam 

bekerja 
c. Kebanyakan siswa di kelas VII adalah perempuan 
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Contoh: Hasil ujian Bahasa Inggris dari 10 siswa disajikan 
sebagai berikut: 
7, 8, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 8 
Untuk menentukan modus dari data tersebut, maka dapat 
digunakan tabel frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Data 
xi fi 
6 
7 
8 
9 

2 
3 
5 
2 

Jumlah 12 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, maka Nampak bahwa modus 
untuk data hasil ujian Bahasa Inggris adalah 8 karena 
memiliki frekuensi terbesar yaitu 5. 

Jika data disajikan dalam suatu tabel distribusi 
frekuensi, maka modus dapat ditentukan dengan 
menggunakan persamaan berikut: 

Mo = b + p �
b1

b1 + b2
� 

Dimana: 
Mo =  modus 
b =  batas bawah kelas modus, kelas interval dengan 
frekuensi paling  

    banyak 
p =  panjang kelas interval modus 
b1 =  frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi 
sebelum kelas interval  

    modus 
b2 =  frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi 
sesudah kelas interval  

    modus 
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Contoh: Diberikan suatu data tentang nilai hasil ujian 
matematika 80 siswa MTs “Al Barokah” disajikan pada tabel 
distribusi frekuensi sebagai berikut: 

 
 

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Nilai Ujian Matematika 
MTs “ Al-Barokah” 

Nilai Ujian Batas Bawah Batas Atas fi 
31 – 40 30,5 40,5 3 
41 – 50 40,5 50,5 5 
51 – 60 50,5 60,5 15 
61 – 70 60,5 70,5 10 
71 – 80 70,5 80,5 25 
81 – 90 80,5 90,5 14 
91 – 100 90,5 100,5 8 

Jumlah 80 

Untuk menentukan modus pada tabel 3.13 di atas, terlebih 
dahulu menentukan beberapa nilai berikut: b = 70,5; p = 10; 
b1 = 25 – 10 = 15; b2 = 25 = 14 = 11. Nilai-nilai tersebut 
kemudian disubstitusikan pada persamaan berikut: 

Mo = b + p �
b1

b1 + b2
� 

Mo = 70,5 + 10 �
15

15 + 11
� = 70,5 + 10 (0.6) = 70,5 + 6

= 76,5  
Dengan demikian modus untuk data hasil ujian Matematika 
MTs “Al Barokah” adalah 76,5. 
 
B. Ukuran Lokasi 

Salah satu ukuran dari gejala pusat atau ukuran 
pemusatan adalah median. Pada ukuran lokasi, median 
merupakan ukuran lokasi yang membagi dua bagian sama 
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besarnya. Ukuran lokasi lain yang akan disajikan adalah 
kuartil, desil, dan persentil . 
1. Kuartil 

Kuartil merupakan sekumpulan data yang dibagi 
menjadi empat bagian yang sama banyaknya berdasarkan 
data terurut. Kuartil biasanya disimblkan dengan K. Kuartil 
(K) dibagi atass tiga bagian yaitu kuatil ke-satu (K1), kuartil 
ke-dua (K2), dan kuartil ke-tiga (K3). 

Untuk menentukan kuartil dari suatu data dapat 
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Urutkan data dari terkecil ke terbesar 
b. Tentukan letak kuartil 
c. Hitung skor kuartil dengan menggunakan rumus 

berikut: 

Ki =  
i(n + 1)

4
 

dengan i = kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3, serta n = 
banyaknya data. 
Contoh: Hasil ujian akhir semester mata kuliah statistika 12 
mahasiswa jurusan pendidikan matematika disajikan 
sebagai berikut: 
56, 60, 68, 65, 70, 80, 95, 82, 75, 70, 60, 82. 
Data setelah diurutkan menjadi: 
56, 60, 60, 65, 68, 70, 70, 75, 80, 82, 82, 95 
Maka: 
Kuartik ke-1 diperoleh: 
K1 =  data ke �1(12+1)

4
� = �13

4
� = 3.25 , artinya data berada 

diantara data ke-3 dan ke-4. 
Skor K1 = 60 + ¼ (65 – 60) = 60 + 1.25 = 61.25 

Kuartil ke-3 diperoleh: 
K3 =  data ke �3(12+1)

4
� = �39

4
� = 9.75 , artinya data berada 

diantara data ke-9 dan ke-10. 
Skor K3 = 80 + ¾ (82 – 80) = 80 + 1.5 = 81.5 
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Jika data berbentuk distribusi frekuensi, maka nilai kuartil 
ke-1, ke-2, dan ke-3 dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan: 

Ki =  b + p �
�in

4 − fb�
f

� 

Dengan i = 1, 2, dan 3 
b = batas bawah kelas interval Ki 
p = panjang kelas interval Ki 
fb = frekuensi kumulatif dibwah kelas interval Ki 
f = frekuensi kelas interval Ki 
 
Contoh: Data hasil ujian matematika 80 mahasiswa disajikan 
pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Data berkelompok 
Kelas 

Interval 
Batas Bawah Batas Atas fi fk 

31 - 40 30,5 40,5 2 2 
41 - 50 40,5 50,5 3 5 
51 - 60 50,5 60,5 5 10 
61 - 70 60,5 70,5 14 24 
71 - 80 70,5 80,5 25 49 
81 - 90 80,5 90,5 18 67 

91 - 100 90,5 100,5 13 80 
(sumber: Susetyo, Statistika untuk analisis data penelitian. hal. 

51) 
Untuk menentukan kuartil ke-1 terduga dengan menghitung 
¼ n, yaitu ¼ x 80 = 20. Nilai ini menunjukkan berada pada 
kelas interval ke-4 yaitu 61 – 70. Dari kelas interval K1 
diperoleh nilai b = 60,5; i = 10; f = 14; fb = 2 + 3 + 5 = 10. 
Dengan demikian kuartil ke-1 dapat dihitung sebagai 
berikut: 
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K1 =  60,5 + 10 �
20− 10

14
� = 60,5 + 10 �

10
14
� = 67,14 

Dengan demikian K1 memperoleh skor 67,14 berarti 
terdapat ¼ atau 25% mahasiswa memperoleh paling tinggi 
nilai 67,14 sedangkan yang memperoleh skor di atas 67,14 
sebanyak 75%. 
 
2. Desil 

Desil merupakan sekumpulan data terurut yang 
dibagi menjadi sepuluh bagian yang sama banyaknya. 
Terdapat sembilan desil (D) yang biasanya disimbolkan 
dengan D1 untuk desil ke-1, D2 untuk desil ke-2, D3 untuk 
desil ke-3, D4 untuk desil ke-4, sampai dengan D9 untuk 
desil ke-9. 

Untuk menentukan desil dari suatu data, maka dapat 
dilakukan langkah-langkah berikut: 
a. Mengurutkan data dari terkecil ke terbesar 
b. Menentukan letak desil 
c. Menghitung skor desil dengan menggunakan rumus: 

Letak Di = �i(n+1)
10

�, 
dengan i = desil ke-1, ke-2, sampaik desil ke-9 

Contoh: diberikan data hasil ujian matematika sebagai 
berikut: 60, 72, 55, 90, 85, 76, 70, 98, 50, 60, 75, 76. Maka 
untuk menentukan desil dari data tersebut adalah dengan 
mengurutkan data terlebih dahulu dari terkecil ke terbesar 
sebagai berikut: 
Data terurut: 50, 55, 60, 60, 70, 72, 75, 76, 76, 85, 90, 98. 
Maka desil ke-6 dari data tersebut adalah: 

Letak D6 = �
6(12 + 1)

10 � =  
78
10

= 7,8 

Hasil ini menunjukkan bahwa desil ke-6 terletak antara data 
ke-7 dan data ke-8. 
D6 terletak pada skor 75 + 0,8(76-75) = 75 + 0,8 (1) = 75,8. 
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Desil dari suatu data yang berbentuk distribusi 

frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan 
persamaan: 

Di =  b + p �
� in

10 − fb�
f

� 

dengan i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
b = batas bawah kelas interval Di, diduga terletak  
p = panjang kelas interval Di 
fb = frekuensi kumulatif dibawah kelas interval Di 
f = frekuensi kelas interval Di 
 
Contoh: Data hasil ujian matematika 80 mahasiswa disajikan 
pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Data berkelompok 
Kelas 

Interval 
Batas Bawah Batas Atas fi fk 

31 - 40 30,5 40,5 2 2 
41 - 50 40,5 50,5 3 5 
51 - 60 50,5 60,5 5 10 
61 - 70 60,5 70,5 14 24 
71 - 80 70,5 80,5 25 49 
81 - 90 80,5 90,5 18 67 

91 - 100 90,5 100,5 13 80 
(sumber: Susetyo, Statistika untuk analisis data penelitian. hal. 
51) 
Menentukan desil ke-5 terduga dengan menghitung 5/10 x n 
= (5/10) x 80 = 40. Berasarkan perhitungan tersebut maka 
diduga bahwa desil ke-5 berada pada kelas interval ke-5 
yaitu 71 – 80. Dengan demikian diperoleh nilai b = 70,5; p = 
10; f  25; dan fb = 2 + 3 + 5 + 14 = 24 
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D5 =  70,5 + 10 �
(40 − 24)

25 � = 76,9 

Dengan demikian desil k-5 memperoleh sor 76,9. Artinya 
ada 5/10  atau 50% mahasiswa memperoleh paling tinggi 
76,9 . sedangkan yang memperoleh skor di atas 76,9 
sebanyak 50%. 
 
3. Persentil 

Persentil merupakan sekumpulan data yang dibagi 
menjadi seratus bagian yang sama banyaknya setelah 
disusun secara terurut. Persentil biasanya disimbolkan 
dengan P. Terdapat sembilah puluh sembilan (99) buah 
persentil yaitu P1 untuk persentul ke-1, P2 untuk persentil 
ke-2 sampai dengan P99 untuk perentil ke-99. 

Langkah-langkah untuk menghitung nilai persentil 
dari sekumpulan data adalah: 
a. Mengurutkan data dari terkecil ke terbesar 
b. Menentukan letak persentil 
c. Menghitung skor persentil dengan menggunakan rumus: 

Letak Pi = �
i(n + 1)

100 � 

dengan i = persentil ke-1, ke-2, sampai persentil ke-99 
 
Contoh: diberikan data hasil ujian matematika sebagai 
berikut: 60, 72, 55, 90, 85, 76, 70, 98, 50, 60, 75, 76. Maka 
untuk menentukan persentil dari data tersebut adalah 
dengan mengurutkan data terlebih dahulu dari terkecil ke 
terbesar sebagai berikut: 
Data terurut: 50, 55, 60, 60, 70, 72, 75, 76, 76, 85, 90, 98. 
Maka persentil ke-60 dari data tersebut adalah: 

Letak P50 = �
60(12 + 1)

100 � =  
780
100

= 7,8 
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Hasil ini menunjukkan bahwa persentil ke-60 terletak antara 
data ke-7 dan data ke-8. 
P6 terletak pada skor 75 + 0,8(76-75) = 75 + 0,8 (1) = 75,8. 

Persentil dari suatu data yang berbentuk distribusi 
frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan 
persamaan: 

Pi =  b + p �
� in

100 − fb�
f

� 

dengan i = 1, 2, 3, 4, 5, ... , 99 
b = batas bawah kelas interval Pi, diduga terletak  
p = panjang kelas interval Pi 
fb = frekuensi kumulatif dibawah kelas interval Pi 
f = frekuensi kelas interval Pi 
 
Contoh: Data hasil ujian matematika 80 mahasiswa disajikan 
pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Data berkelompok 
Kelas 

Interval 
Batas Bawah Batas Atas fi fk 

31 - 40 30,5 40,5 2 2 
41 - 50 40,5 50,5 3 5 
51 - 60 50,5 60,5 5 10 
61 - 70 60,5 70,5 14 24 
71 - 80 70,5 80,5 25 49 
81 - 90 80,5 90,5 18 67 

91 - 100 90,5 100,5 13 80 
(sumber: Susetyo, Statistika untuk analisis data penelitian. hal. 
51) 
Menentukan persentil ke-50 terduga dengan menghitung 
50/100 x n = (5/10) x 80 = 40. Berasarkan perhitungan 
tersebut maka diduga bahwa persentil ke-50 berada pada 
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kelas interval ke-5 yaitu 71 – 80. Dengan demikian diperoleh 
nilai b = 70,5; p = 10; f  25; dan fb = 2 + 3 + 5 + 14 = 24 

P50 =  70,5 + 10 �
(40 − 24)

25 � = 76,9 

Dengan demikian persentil ke-50 memperoleh sor 76,9. 
Artinya ada 50/100  atau 50% mahasiswa memperoleh 
paling tinggi 76,9. sedangkan yang memperoleh skor di atas 
76,9 sebanyak 50%. 
 
C. Ukuran Penyebaran 

Ukuran penyebaran menunjukkan suatu variasi dari 
suatu distribusi data. Dengan mengetahui variasi suatu data 
maka kita bisa mengambil kesimpulan secara lebih tepat 
tentang distribusi suatu data. Pada ukuran nilai tengah, 
beberapa distribusi angka dengan mean (rerata) yang sama 
bisa memiliki ukuran variasi yang berbeda. Lihat ilustrasi 
berikut ini: 

Tabel 4.9. Distribusi nilai Matematika Siswa 
Mapel Nilai Siswa Mean 

A 50 50 50 50 50 50 
B 50 60 40 50 50 50 
C 50 30 50 55 65 50 
D 50 40 60 40 60 50 

 
Rerata nilai siswa untuk setiap mata pelajaran(A, B, 

C dan D)  tersebut diatas adalah sama. Namun demikian kita 
akan memberikan interpretasi yang berbeda bila mencermati 
lebih jauh tentang variasi dari masing-masing matakuliah. 
Penghitungan ukuran penyebaran atau ukuran dispersi ini 
penting karena akan diperoleh informasi tambahan tentang 
penyebaran yang terjadi pada suatu distribusi, dapat menilai 
ketepatan ukuran nilai tengah dalam mewakili 
distribusinya. Bila suatu distribusi data memiliki dispersi 
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yang besar maka ukuran nilai tengah kurang mewakili 
distribusinya, sebaliknya bila nilai dispersi semakin kecil 
maka semakin tepat nilai tengah mewakili distribusi 
datanya. Ukuran penyebaran yang akan dijelaskan adalah 
rentang (range), rerata deviasi (mean deviation). simpangan 
baku (standard deviation), variansi (variance) dan koefisien 
variasi (Coefficient of variation). 

 
1. Rentang (Range) 

Nilai rentang ini menunjukkan selisih antara data 
yang paling tinggi dengan data yang paling rendah. Dengan 
melihat ukuran ini maka dapat diketahui gambaran secara 
kasar tentang variasi suatu distribusi data. Nilai range ini 
sangat kasar, karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai 
yang lain selain nilai ekstrimnya. Rumus untuk mencari nilai 
rentang (range) adalah: 

R = data terbesar – data terkecil 
 

Contoh: Pada data Tabel satu diperoleh range pada masing 
masing mata pelajaran adalah: 

Tabel 4.10. Tabel Nilai mata pelajaran 
Mapel Data Terbesar Data 

Terkecil 
Rentang 

A 50 50 0 
B 60 40 20 
C 65 30 35 
D 60 40 20 
 
Maka secara kasar dapat disimpulkan bahwa sebaran 

nilai pada mata pelajaran C paling bervariasi dibandingkan 
dengan nilai mata pelajaran A, B, dan D. Nilai range sama 
dengan 0 pada mata pelajaranA menunjukkan bahwa 
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distribusi nilai A adalah homogen. Semakin besar nilai 
rentang maka distribusi data semakin bervariasi. 
2. Rerata Deviasi (Mean Deviation) 

Untuk menutup kekurangan dari nilai range maka 
bisa dihitung nilai simpangan rata-rata (Mean Deviation). 
Simpangan rata-rata (SR) memperhitungan nilai-nilai lain 
selain nilai ekstrim distribusi data. Rumus untuk mencati 
rerata deviasi atau simpangan rata-rata adalah: 

SR =  
∑ |xi − x�|n
i=1

n
 

dengan: 
xi  = data ke-i 
x� = nilai rerata distribusi data  
n   = jumlah data 
 
Contoh: Hasil ujian Matematika 5 siswa MTs ‘Al Barokah” 
adalah sebagai berikut: 7, 9, 8, 7, 9.  
Untuk menentukan simpangan rata-rata dari data tersebut, 
maka langkah yang harus dilakukan adalah menentukan 
nilai rerata dari data tersebut. 

x� =  
7 + 9 + 8 + 7 + 9

5
 

x� =  
40
5

= 8 
Dengan menggunakan rumus SR di atas, maka diperoleh: 

SR =  
|7 − 8| + |9 − 8| + |8 − 8| + |7 − 8| + |9 − 8|

5
 

SR =  
1 + 1 + 0 + 1 + 1

5
=  

4
5

= 0.8 
Dengan demikian nilai SR untuk ujian matematika siswa 
MTs “Al Barokah “ adalah 0.8. 
 
3. Simpangan Baku (Standar Deviasi) 

Salah satu ukuran penyimpangan yang sering 
digunakan untuk menjelaskan data hasil penelitian adalah 
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simpangan bauk dan variansi.  Simpangan baku sering 
dilambangkan dengan s untuk sampel dan σ untuk populasi. 
Jika simpangan baku dikuadratkan atau berpangkat dua 
maka disebut sebagai variansi. Variansi biasa disimbolkan 
dengan s2 untuk sampel dan σ2 untuk populasi. 

Simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran 
yang paling banyak digunakan. Ukuran ini dikenalkan oleh 
Karl Pearson. Dengan menggunakan simpangan rata-rata 
hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan 
seluruh nilai yang ada pada data. Namun demikian karena 
dalam penghitungan menggunakan nilai absolut maka tidak 
dapat diketahui arah penyebarannya. Maka dengan 
simpangan baku kelemahan ini dapat diatasi, yakni dengan 
cara membuat nilai pangkat 2, sehingga nilai negatif menjadi 
positif. Simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran 
yang paling teliti. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut 
(untuk sampel): 

S =  � 1
n−1

 ∑ (x − x�)2n
i=1   atau S =  �∑ x2−�∑ xn

i=1 �
2/nn

i=1
n−1

 

 
Sedangkan rumus yang digunakan untuk populasi hampir 
sama, namun pembaginya tanpa dikurangkan dengan angka 
1, yaitu: 

σ =  �1
n

 ∑ (x − x�)2n
i=1   atau σ =  �∑ x2−�∑ xn

i=1 �
2/nn

i=1
n

 

 
Sebagai contoh pada data Tabel 4.9 dapat dihitung standar 
deviasinya sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 . Distribusi nilai Matematika Siswa 
Mapel Nilai Siswa Mean 

A 50 50 50 50 50 50 
B 50 75 65 30 30 50 

C 50 30 40 85 45 50 

Dengan menggunakan persamaan untuk mencari 
simpangan baku diperoleh nilai simpangan baku masng-
masng mata pelajaran sebagai berikut: simpanga  baku 
Mapel A = 0.00, Simpangan baku Mapel B = 20,31 dan 
simpangan baku untuk Mapel C = 20.92. hal ini 
menunjukkan bahwa nilai mata pelajaran C mempunyai 
simpangan baku yang paling besar sehingga nilainya yang 
paling bervariasi. 
 
4. Variansi (Variance) 

Simpangan baku atau standard deviation merupakan 
bentuk akar pangkat 2 dari Variansi. Biasanya ukuran 
variansi ini diberi simbul sebagai s2. Sebenarnya yang 
merupakan ukuran simpangan adalah simpangan baku, 
namun demikian ukuran variansi ini merupakan ukuran 
pangkat dua dari simpangan baku, sehingga bisa juga 
dianggap sebagai ukuran penyebaran.  
Contoh: Dengan menggunakan data pada tabel 4.9, dapat 
dihitung nilai variansi masing-masing mata pelajaran 
sebagai berikut: 

Tabel 4.12. Variansi nilai Matematika Siswa 
Mata Pelajaran Simpangan Baku Variansi 

A 0.00 0.00 
B 20.31 412.5 
C 20.92 437.5 



92 

Dari hasil penghitungan diatas dapat disimpulkan 
bahwa nilai mata pelajaran C mempunyai nilai yang paling 
besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai mata 
pelajaran inilah yang paling bervariasi dibandingkan dengan 
nilai mata kuliah A dan B. 
 
5. Koefisien Variansi (Coefficient of Variance) 

Koefisien variasi merupakan suatu ukuran variansi 
yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu 
distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda. Kalau 
kita membandingkan berbagai variansi atau dua variabel 
yang mempunyai satuan yang berbeda maka tidak dapat 
dilakukan dengan menghitung ukuran penyebaran yang 
sifatnya absolut. 

Sebagai contoh pada suatu pengukuran tinggi badan 
mahasiswa diperoleh rerata 165 cm dengan standar deviasi 
2,5 cm dan hasil penimbangan diperoleh rerata berat 
badanya adalah 56 kg dengan standar deviasi 1,2 kg. Dari 
hasil pengamatan ini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa 
tinggi badan mahasiswa lebih bervariasi bila dibandingkan 
dengan berat badannya. 

Untuk mengatasi permasalahan ini maka harus 
dihitung suatu ukuran penyebaran relative, yakni Koefisien 
Variansi (KV). Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut: 

𝐾𝐾 =  
𝑆
�̅�

 𝑥 100% 
 

Dalam contoh kasus diatas maka diperoleh KV tinggi badan 
adalah 1,5 % dan KV berat badan adalah 2,14 %. Maka dapat 
disimpulkan bahwa data berat badan lebih bervariasi bila 
dibandingkan dengan tinggi badan. 
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BAB 5 
RELIABILITAS 

 
A. Konsep Dasar Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sesuatu yang penting dari suatu 
tes, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan kualitas dari 
tes suatu hasil pendidikan. Penulis tes yang menghasilkan 
skor-skor yang reliabilitasnya tinggi mungkin hanya 
mengukur sesuatu yang tidak relevan tetapi dengan tingkat 
ketelitian yang tinggi. Dilain pihak, penulis tes yang tidak 
menghasilkan skor yang tidak reliabel sudah pasti tidak 
mengukur sesuatu yang seharusnya di ukur. Jika tes tidak 
menampakkan skor reliabel yang tinggi meskipun 
mempunyai potensi-potensi yang lain, maka tes tersebut 
dikatakan gagal. Tetapi jika suatu skor tes reliabel, maka 
skor tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan. 

Reliabilitas dapat didefinisikan dalam berbagai 
cara, seperti proporsi varian skor yang diperoleh terhadap 
varian skor sebenarnya, korelasi kuadrat antara skor 
sebenarnya dengan skor ya ng diperoleh, atau korelasi antar 
skor yang diperoleh pada dua tes paralel (Allen & Yen, 
1979).  Menurut Bachman (1990), reliabilitas suatu tes adalah 
kesesuaian antara dua upaya yang dilakukan untuk 
mengukur trait yang sama melalui metode yang sangat 
serupa. 

Ada tiga pendekatan untuk mengestimasi 
reliabilitas suatu tes meliputi: (1) estimasi konsistensi 
internal, (2) estimasi stabilitas, dan (3) estimasi ekuivalensi. 
Estimasi konsistensi internal sangat berkait dengan sources of 
error di dalam prosedur tes dan scoring, estimasi stabilitas 
menunjukkan konsistensi skor tes dari waktu ke waktu, 
sedangkan estimasi ekuivalensi menunjukkan sejauh mana 
skor pada berbagai bentuk dari suatu tes ekuivalen. Estimasi 
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reliabilitas yang dihasilkan oleh ketiga pendekatan tersebut 
disebut koefisien reliabilitas. 

 
B. Teknik Menghitung Reliabilitas 
1. Estimasi Reliabilitas Tes – Retest 

Metode tes-retes dilakukan dengan mengenakan tes  
yang sama pada kelompok peserta tes yang sama pada 
kelompok yang sama dua kali dengan member tenggang 
waktu yang cukup diantara kedua penyajian tersebut. 
Dengan menghitung korelasi antara distribusi skor tampak 
kedua penyajian, akan diperoleh koefisien reliabilitas tes 
yang bersangkutan. Koefisien korelasi sempurna hanya akan 
diperoleh bila setiap subjek mendapat skor yang sama pada 
kedua penyajian dan bila distribusi skor kelompok tersebut 
variannys tidak sama dengan nol (Djemari Mardapi, 2008). 

Untuk memudahkan dalam memahami pendekatan 
ini, maka dapat dilihat contoh berikut: 
Tabel 5.1. Distribusi skor tes X pada penyajian pertama (X1) 

dan kedua (X2) setelah tenggang waktu tertentu 
Pesert
a Tes 

X1 X2 X12 X22 X1.X2 

A 43 44 1849 1936 1892 
B 46 45 2116 2025 2070 
C 45 45 2025 2025 2025 
D 50 52 2500 2704 2600 
E 53 50 2809 2500 2650 
F 52 53 2704 2809 2756 
G 45 46 2025 2116 2070 
H 50 50 2500 2500 2500 
I 47 50 2209 2500 2350 
J 48 48 2304 2304 2304 

N = 
10 

ΣX1 = 
479 

ΣX2 
=483 

ΣX12 
=23041 

ΣX22 
=23419 

ΣX1 X2 = 
23217 
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Berdasarkan data pada table di atas, maka koefisien 
reliabilitas X dapat dihitung dengan menggunakan koefisien 
korelasi product moment dari Pearson yaitu: 

𝑟12 =  
23217 − (479)(483)

10

��23041− (479)2
10 ��23410 − (483)2

10 �
 

𝑟12 =  
23217− 23135.7
�(96.90)(81.10)

 

𝑟12 =  0.917 
Djemari Mardapi (2008) mengemukakan bahwa ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan menggunakan 
metode tes-retes diantaranya metode tes-retes sangat peka 
terhadap efek bawaan (carry-over effect) diantara kedua 
penyajian.  Skor peserta tes pada penyajian kedua sangat 
memungkinkan dipengaruhi oleh penyajian tes yang 
pertama. 

Masalah lain  yang perlu diperhatikan dalam 
prosedur tes-retes adalah menentukan lamanya waktu yang 
harus disediakan antara dua penyajian tes. Kalau tenggang 
waktu terlalu singkat, sangat meungkinkan terjadinya crary-
over effect akibat memoru, latihan, suasana hati peserta tes. 
Bila tenggang waktu diberikan terlalu opanjang, dapat 
,mengakibatkan crary-over effect yang ditimbulkan oleh 
perubahan suasana hati peserta tes, atau bertambahnya 
informasi yang diperoleh sejak subjek dalam hal aspek yang 
diukur oleh tes yang bersangkutan. 

Estimasi reliabilitas juga dapat dipengaruhi oleh 
sikap peserta tes. Jika peserta tes bersikap negatif, menolak 
bekerja dengan bersungguh-sungguhatau dengan sengaja 
member jawaban seadanya/sekenanya terhadap tes yang 
diberikan akan mengakibatkan korelasi yang rendah. 

Dengan demikian metode tes-retes lebih cocok 
digunakan untuk mengestimasi reliabilitas tes yang 
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mengukur trait yang stabil selama tenggang wajtu penyajian 
dan tidak mudah dipengaruhi oleh caary-over effect. 

 
2. Konsistensi Internal 

Pengujian konsistensi internal menghendaki 
pembelahan tes menjadi bagian-bagian atau komponen-
komponen yang berisi item dengan jumlah tertentu. Untuk 
menghasilkan estimasi reliabilitas pada bgian-bagian tes 
tersebut maka sedapat mungkin tes tersebut parallel antara 
satu dengan yang lainnya. Namun demikian untuk 
menghasilkan suatu pembelahan yang betul-betul parallel 
tidaklah mudah. 

Para ahli telah mengembangkan berbagai metode 
untuk estimasi reliabilitas dengan cara mencari estimasi 
varians kesalahan pengukuran (σ2). Dan pemilihan dan 
penggunaan estimasi tersebut disesuaikan dengan bentuk 
belahan tes. Berikut beberapa pendekatan untuk estimasi 
relianilitas (internal konsistensi) yang sesuai dengan masing-
masing kondisi belahan. 
1. Paralel Klasik 

Metode ini suatu tes di bagi menjadi dua bagian 
misalnya ganjil dan genap atau bagian awal dan bagian 
akhir. Syarat yang harus dipenuhi dengan metode ini 
adalah rerata bagian pertama dan bagian kedua sama. 
Selain itu varians kedua belahan tes juga harus sama, 
dan materi yang diukur juga sama (Djemari Mardapi, 
2008). 
Formula yang digunakan untuk menghitung besarnya 
indeks reliabilitas pada kondisi parallel klasik adalah 
dengan menggunakan formula Spearman-Brown sebagai 
berikut: 

ρXX′ =  
k ρ

1 + (k − 1)ρ
 

Keterangan: 
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k = jumlah item setelah ada perubahan dibagi dengan 
jumlah item awal 

ρ = korelasi antara skor pada item belahan ganjil dan 
skor item pada belahan genap atau reliabilitas 
sebelum arda perubahan. 

Jika suatu tes yang terdiri dari sejumlah item dibagi dua, 
item bernomor ganjil dan yang bernomor genap, maka 
formula Spearman-Brown menjadi: 

rXX′ =  
2 rY1Y2

1 + rY1Y2
 

Keterangan: 
rY1Y2 = koefisien korelasi antara dua belahan 
rXX’ = estimasi koefisien reliabilitas keseluruhan tes X 
Contoh: 
Diperoleh suatu korelasi sebesar rY1Y2 = 0,765 dari kedua 
belahan, maka koefisien reliabilitas tes X adalah: 

rXX′ =  
2 (0.765)
1 + 0.765

 
rXX′ =  0,8668 
 
Contoh di atas menunjukkan bahwa nilai rXX’ selalu lebih 
besar dari rY1Y2. Hal ini tdisebabkan karena rXX’ adalah 
reliabilitas keseluruhan tes, sedangkan rY1Y2 merupakan 
reliabilitas setengah tes. 
Kenaikan setelah digunakan formula Spearman-Brown 
untuk beberapa harga reliabilitas dapat dilihat pada 
table berikut (Djemari Mardapi, 2008): 

 
Tabel 5.2. Estimasi Reliabilitas Tes dengan formula 

Spearman-Brown 
rY1Y2 rXX’ 
0.00 
0.20 
0.40 

0.00 
0.33 
0.57 
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0.60 
0.80 
1.00 

0.75 
0.89 
1.00 

 
Untuk lebih memahami penggunakan formula 

Spearman-Brown untuk menhitung reliabilitas, maka dapat 
dilihat contoh berikut. 

Tabel 5.3 Respon Peserta Tes 

N
o 

Pes
erta 
Tes 

No Item 
Bela
han 

X Y
1 

Y
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 A 1 1 2 2 1 0 1 1 2 2 2 2 9 8 
1
7 

2 B 0 0 2 1 0 0 2 2 1 2 0 1 5 6 
1
1 

3 C 0 0 2 2 0 0 1 0 2 2 0 0 5 4 9 

4 D 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 1 0 8 8 
1
6 

5 E 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 8 9 
1
7 

6 F 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 8 7 
1
5 

7 G 1 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 4 4 8 
8 H 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 2 5 

9 I 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
1
2 

1
1 

2
3 

1
0 J 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 3 7 

JUMLA
H 9 8 

1
6 

1
5 

1
1 

1
0 

1
1 

1
1 

1
2 

1
2 7 6 

6
6 

6
2 

1
2
8 
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ΣY1 = 66 ΣY12 = 508 
ΣY1 = 62 ΣY22 = 460 

     ΣY1Y2 = 480 
 
Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan 
menghitung korelasi antara belahan tes pertama dan belahan 
tes kedua dengan menggunakan korelasi Product Moment 
yaitu: 

rY1Y2 =  
n∑Y1Y2 − (∑ Y1)(∑Y2)

�(n∑Y12 − (∑Y1)2)(n∑Y22 − (∑Y2)2)
 

rY1Y2 =  
10 (480)− (66)(62)

�(10(508)− (66)2)(10(460)− (62)2)
 

rY1Y2 =  0.957 
Dengan demikian reliabilitas tes tersebut adalah: 

rXX′ =  
2 rY1Y2

1 + rY1Y2
 

rXX′ =  
2 (0.957)
1 + 0.957

 
rXX′ =  0.9780 

Jadi reliabilitas tes adalah 0.957. 
 

2. τ - equivalent 
 

Estimasi reliabilitas dengan menggunakan 
pendekatan konsistensi internal dalam hal ini penggunaan 
pendekatan τ - equivalent menggunakan beberapa asumsi 
yaitu: 
τi2 = τi1 + C12  dan σT12 = σT22 
µX1 = µX2 + C12  sehingga  µX1 ≠ µX2 
σE12  ≈ σE22 sehingga σX12  ≈ σX22 

Dalam menentukan estimasi reliabilitas dengan 
pendekatan τ - equivalent ada beberapa formula yang 
digunakan yaitu: 
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a. Formula Rulon 
Rulon (1939) mengemukakan suatu formula untuk 
mengestimasi reliabilitas belah dua tanpa perlu 
berasums bahwa kedua belahan mempunyai varians 
yang sama. Menurut Rulon, perbedaan skor peserta tes 
pada kedua belahan tes akan membentuk distribusi 
perbedaan skor dengan varians yang besarnya 
ditentukan oleh varians error masing-masing belahan. 
Karenan varians error masing-masing belahan 
menentukan varians error keseluruhan tes. Maka varians 
error tes ini dapat diestimasi lewat besarnya varians 
perbedaan skor antara kedua belahan. Oleh karena itu, 
dalam mengestimasi reliabilitas tes, varians perbedaan 
skor yang diperhitungkan sebaga sumber error. 
Formula reliabilitas Rulon dapat dituliskan sebagai 
berikut: 

rXX′ = 1 −  
σd2

σX2
 

Keterangan:  
σd2 = variansi distribusi perbedaan skor kedua belahan 
σX2  = varians distribusi skor total 
d   = perbedaan skor kedua belahan 
Contoh: 
Dengan menggunakan data pada table berikut, diperoleh 
distribusi perbedaan skor sebagai berikut: 

Tabel 5.4. Distribusi Perbedaan Skor Peserta Tes 

Peserta 
Tes 

Belahan d 
(Y1 - Y2) d2 X X2 Y1 Y2 

A 9 8 1 1 17 289 
B 5 6 -1 1 11 121 
C 5 4 1 1 9 81 
D 8 8 0 0 16 256 
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E 8 9 -1 1 17 289 
F 8 7 1 1 15 225 
G 4 4 0 0 8 64 
H 3 2 1 1 5 25 
I 12 11 1 1 23 529 
J 4 3 1 1 7 49 

N = 10 66 62 4 8 128 1928 
 
Dengan menggunakan data pada table di atas, maka 
diperoleh: 

𝜎𝑑2 =  
10(8) − 42

10(10− 1)
= 0.711 

𝜎𝑋2 =  
10(1928)− 1282

10(10− 1)
= 32.178 

Sehingga reliabilitas dengan formula Rulon diperoleh: 

𝑟𝑋𝑋′ = 1 −  𝜎𝑑
2

𝜎𝑋
2  

𝑟𝑋𝑋′ = 1 −  
0.711

32.178
 

𝑟𝑋𝑋′ = 0.978 
Nilai 𝑟𝑋𝑋′ = 0.978 adalahkoefisien reliabilitas 
keseluruhan tes dan bukan reliabulitas separuhnya. 
 

b. Formula Alfa Cronbach 
Formula Spearman-Brown hanya akan menghasislkan 
estimasi reliabilitas yang cermat jika belahan-belahan tes 
yang diperoleh dapat memenuhi asumsi parallel. Jika 
asumsi parallel tidak terpenuhi maka alternative yang 
digunakan adalah formula Alfa Cronbach. 
Namun demikian, jika kedua belahan tidak memenuhi 
asumsu τ - equivalent, maka koefisien reliabilitas alpha 
yang diperoleh akan menjadi underestimate terhadap 
reliabilitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jika 
diperoleh hasil perhitungan yang cukup tinggi, hal ini 
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menunjukkan bahwa ada kemungkinan reliabilitas yang 
sesungguhnya lebih tinggi, tetapi jika koefisien yang 
diperoleh ternyata rendah, maka kita belum dapat 
memastikan apakah tes tersebut memiliki reliabilitas 
rendah ataukan sekerad indikasi tidak terpenuhi asumsi 
τ - equivalent (Allen & Yen, 1979). 
Rumus umum koefisien alpha adalah: 

𝛼 =  �
𝑘

𝑘 − 1�
�
𝜎𝑋2 − ∑𝜎𝑌𝑌2

𝜎𝑋2
�  

Keterangan: 
𝜎𝑋2 = varians skor peserta tes pada keseluruhan tes X 
yang terbagi atas j belahan 
𝜎𝑌𝑌2  = varians skor peserta tes pada belahan yang ke j; j = 
1,2,3,…,k 
𝑘  = banyaknya belahan 
Contoh: 
Dengan menggunakan data table 5.3 pada formula 
Rulon, maka akan diperoleh estimasi reliabiltas sebagai 
berikut: 
 

Tabel 5.5. Distribusi Perbedaan Skor Peserta Tes 

Peserta 
Tes 

Belahan Y12 Y22 X X2 
Y1 Y2 

A 9 8 81 64 17 289 
B 5 6 25 36 11 121 
C 5 4 25 16 9 81 
D 8 8 64 64 16 256 
E 8 9 64 81 17 289 
F 8 7 64 49 15 225 
G 4 4 16 16 8 64 
H 3 2 9 4 5 25 
I 12 11 144 121 23 529 
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J 4 3 16 9 7 49 
N = 10 66 62 508 460 128 1928 

 

𝛼 =  �
2

2 − 1�
�
𝜎𝑋2 − (𝜎𝑌12 + 𝜎𝑌22 ) 

𝜎𝑋2
�  

𝜎𝑌12 =  
10(508)− 662

10(10− 1) = 8.044 

𝜎𝑌22 =  
10(460)− 622

10(10− 1) = 8.400 

𝜎𝑋2 =  
10(1928)− 1282

10(10− 1) = 32.178 

Maka diperoleh: 

𝛼 =  �
2

2 − 1�
�
32.178− (8.044 + 8.400) 

32.178
� = 0.978 

Jadi relibilitasnya adalah 0.978. 
 

c. Formula Kuder-Richardson 
Kuder dan Richardson (1937) mengemukakan bahwa 
teknik belah dua hanya salah satu dari sejumlah 
kemungkinan untuk membelah tes. Kuder dan 
Richardson kemudian mengembangkan teknik-teknik 
untuk mengestimasi reliabilitas tes. Apabila setiap 
komponen atau belahan tes merupakan item dikotomi 
(dichotomous) yaitu terdiri atas angka 0 dan 1, maka 
formula alpha akan mengambil bentuk khusus sebagai 
formula Kuder-Richardson-20 (1937) yang juga disebut 
sebagai koefisien α - 20 (Cronbach, 1951). 
Rumus Kuder-Richardson-20 (KR-20) adalah: 

𝐾𝐾 − 20 =  �
𝑘

𝑘 − 1�
 �
𝑆𝑋2 − ∑𝑝𝑖(1 − 𝑝𝑖)

𝑆𝑋2
� 

Keterangan: 
k =  banyaknya belahan tes, dalam hala ini banyaknya 
item tes 
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𝑆𝑋2  =  varians skor tes X 
𝑝𝑖   =  proporsi subjek yang mendapat skor 1 pada item i, 
yaitu banyaknya peserta  

tes mendapat skor 1 dibagi dengan jumlah seluruh 
peserta tes. 

Kuder dan Richardson juga merumuskan suatu formula 
untuk menghitung reliabilitas tes yang terrdiri atas item 
dikotomi dengan mengggunakan rerata proporsi peserta 
tes yang mendapat skor 1. Formula ini dikenal dengan 
formula Kuder-Richardson-21 (KR-21). 
Rumus Kuder-Richardson-21 (KR-21) adalah: 

𝐾𝐾 − 21 =  �
𝑘

𝑘 − 1�
 �
𝑆𝑋2 − 𝑘𝑝 �  (1 − 𝑝 �) 

𝑆𝑋2
� 

Keterangan: 
k =  banyaknya belahan tes, dalam hala ini banyaknya 
item tes 
𝑆𝑋2  =  varians skor tes X 
�̅�   =  rata-rata proporsi peserta tes yang mendapat nilai 
1 pada setiap item  
Contoh: 
Diberikan hasil respon peserta tes sebagai berikut: 

Tabel 5.6. Respon Peserta Tes dengan 12 Butir Tes 
Matematika 

N
o 

Pe
ser
ta 
Te
s 

ITEM TES 

X X
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 A 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 
3
6 

2 B 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 
3
6 

3 C 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 4
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9 

4 D 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 
1
6 

5 E 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1
0
0 

6 F 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 
1
6 

7 G 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

8 H 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 7 
4
9 

9 I 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8 
6
4 

1
0 J 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 6 

3
6 

JUML
AH 5 6 5 6 4 4 7 4 5 3 5 5 59 

4
0
3 

N = 
10                             

p 

0
.
5
0 

0
.
6
0 

0
.
5
0 

0
.
6
0 

0
.
4
0 

0
.
4
0 

0
.
7
0 

0
.
4
0 

0
.
5
0 

0
.
3
0 

0
.
5
0 

0
.
5
0 Σp 

5.
9
0 

1-p 

0
.
5
0 

0
.
4
0 

0
.
5
0 

0
.
4
0 

0
.
6
0 

0
.
6
0 

0
.
3
0 

0
.
6
0 

0
.
5
0 

0
.
7
0 

0
.
5
0 

0
.
5
0 

Σ(
1-
p)  

6.
1
0 

p(1-p) 

0
.
2
5 

0
.
2
4 

0
.
2
5 

0
.
2
4 

0
.
2
4 

0
.
2
4 

0
.
2
1 

0
.
2
4 

0
.
2
5 

0
.
2
1 

0
.
2
5 

0
.
2
5 

Σp
(1-
p) 

2.
8
7 
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Dari table di atas, maka dapat dihitung koefisien 
reliabilitas dengan menggunakan KR-20 dan KR-21 
sebagai berikut: 

�̅� =  
∑𝑝
𝑘

=  
5.90
12

= 0.492 

1 − �̅� =  
∑1 − �̅�

𝑘
=  

6.10
12

= 0.508 

𝑆𝑋2 =  
𝑛(∑𝑋2) − (∑𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1) =
10(403)− (59)2

10(10 − 1) = 6.10 

Maka: 

𝐾𝐾 − 20 =  �
𝑘

𝑘 − 1�
 �
𝑆𝑋2 − ∑𝑝𝑖(1 − 𝑝𝑖)

𝑆𝑋2
� 

𝐾𝐾 − 20 =  �
12

12 − 1�
 �

6.10− 2.87
6.10 � 

𝐾𝐾 − 20 =  �
12
11�

 �
3.23
6.10�

 
𝐾𝐾 − 20 =  0.5776 
Sedangkan dengan menggunakan formula KR-21 
didperoleh: 

𝐾𝐾 − 21 =  �
𝑘

𝑘 − 1�
 �
𝑆𝑋2 − 𝑘𝑝 �  (1 − 𝑝 �) 

𝑆𝑋2
� 

𝐾𝐾 − 21 =  �
12

12 − 1�
 �

6.10− 12(0.492)(0.508) 
6.10

� 

𝐾𝐾 − 21 =  �
12
11�

 �
6.10− 2.999 

6.10 � 

𝐾𝐾 − 21 =  �
12
11�

 �
3.101 
6.10 � 

𝐾𝐾 − 21 =   0.555  
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 
formula KR-20 dan KR-21 menunjukkan bahwa 
reliabilitas tes dengan menggunakan formula KR-20 
lebih besar dibandingkan dengan menggunakan formula 
KR-21. Dengan adanya komponen p (proporsi menjawab 
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benar) maka rumus KR hanya berlakju bagi tes 
performans dengan skor butir dikotomi (dichotomous). 
 

C. Reliabilitas dan Panjang Tes 
Salah satu teknik untuk mengestimasi reliabiltas tes 

belah dua adalah dengan menggunakan formula Spearman-
Brown. Namun demikian formula Spearman=Brown juga 
dapat digunakan untum memprediksi efek penambahan 
jumlah item tes terhadap reliabilitas tes yang bersangkutan. 

Bentuk umum formula Spearman-Brown adalah: 

rXX′ =  
k rYY′

1 + (k − 1)rYY′
 

Keterangan: 
k   = rasio jumlah item setelah dan sebelum 

penambahan 
𝑟𝑌𝑌′  = reliabilitas setelah penambahan item 
𝑟𝑋𝑋′  = reliabilitas sebelum penambahan item 
 
Contoh: 
Misalkan reliabiltias suatu tes yang terdiri atas 40 item 
adalah 𝑟𝑌𝑌′ = 0.65. Dengan menambahkan item sebanyak 20 
akan terjadi peningkatan reliabilitas dengan estimasi sebagai 
berikut: 
Jumlah item sebelumnya adalah 40 
Jumlah item setelah penambahan adalah 40 + 20 = 60 item 
Sehingga k =  60

40
= 1 1

2
 

rXX′ =  
�1 1

2�  (0.65)

1 + (1 1
2 − 1)(0.65)

 

rXX′ =  
0.975

1 + 0.325
 

rXX′ =  0.736 
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Agar diperoleh estimasi reliabilitas yang cermat 
sebagai efek dari penambahan item atai memperpanjang tes, 
maka suatu asumsi yang harus dipenuhi adalah 
homogenitas antara item-item dalam tes setelah 
diperpanjang. Hal ini dapat dicapai jika item-item baru yang 
ditambahkan merupakan komponen parallel bagi item-item 
yang sudah ada (Djemari Mardapi, 2008). 

Estimasi reliabilitas juga dapat diperoleh apabila 
dilakukan untuk memperpendek tes. Formula yang 
digunakan adalah Spearman-Brown Prophecy. Suatu tes 
yang mempunyai reliabilitas 𝑟𝑋𝑋′ dan akan diperpendek 
menjadi 1/k dari panjang tes semula, maka reliabilitas tes 
dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 

rYY′ =  
1
k (rXX′)

1 + (1
k − 1)(rXX′)

 

Contoh: 
Misalkan suatu tes yang terdiri atas 100 item mempunyai 
reliabilitas 𝑟𝑋𝑋′ = 0.95 dan ingin diperpendek hanya menjadi 
60 item. Maka reliabilitas tes tersebut setelah diperpendek 
adalah: 

𝑘 =  
100
60

=
5
3

 
𝑟𝑋𝑋′ = 0.95 

𝑟𝑌𝑌′ =  
3
5 (0.95)

1 + (3
5 − 1)(0.95)

 

𝑟𝑌𝑌′ =  
0.57
0.62

= 0.92 
 

Jika suatu tes mempunyai reliabilitas 𝑟𝑌𝑌′ dan ingin 
dirubah sehingga mempunyaireliabilitas 𝑟𝑋𝑋′, dapat pula 
diketahui berapa  kali lipat banyaknya item tes yang baru 
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disbanding banyaknya item tes semula dengan 
menggunakan persamaan berikut: 

k =  
rXX′ (1 − rYY′ )
rYY′(1− rXX′)

 

Keterangan: 
𝑟𝑋𝑋′  =  Reliabilitas yang dikehendaki 
 𝑟𝑌𝑌′   =  Reliabilitas semula 
k =  rasio jumlah item tes yang baru dan jumlah item 
tes semula 
Contoh: 
Diketahui reliabilitas semula 𝑟𝑌𝑌′ = 0.40 dan ingin 
ditingkatkan menjadi 𝑟𝑋𝑋′ =0.70, maka: 

k =  
0.70 (1− 0.40 )
0.40 (1− 0.70)  

k =  
0.70 (0.60 )
0.40 (0.30)  

k =  
0.42
0.12

 

k = 3
1
2

 
Jika jumlah item semula adalah k1 maka banyaknya item 
yang harus ditambahkan adalah k (k1) – k. misalnya k1 = 20, 
maka k = 3 ½ (20) – 20 =  50. Dengan demikian jumlah item 
yang haru sditambahkan adalah 5 item. 
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BAB 6 
VALIDITAS 

 
A. Konsep Dasar Validitas 

Komponen penting yang menentukan kualitas hasil 
evaluasi adalah kualitas alat evaluasi yang digunakan. Alat 
evaluasi termasuk instrumen tes yang baik ditentukan oleh 
beberapa kriteria yaitu: validitas, reliabilitas, objektivitas, 
dan kepraktisan. Instrumen yang baik adalah yang memiliki 
bukti validitas (kesahihan) dan keandalah (reliabilitas), 
hasilnya dapat dibandingkan, dan ekonomis. 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai 
arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 
dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat evaluasi 
dikatakan valid (sahih) jika alat tersebut mampu 
mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Jadi 
kesahihannya tergantung pada sejauh mana ketepatan alat 
evaluasi tersebut dalam melaksanakan fungsinya. 

Allen dan Yen (1979), menyatakan bahwa suatu tes 
memiliki validitas tes jika tes tersebut mengukur apa yang 
seharusnya diukur. Validitas dapat dinilai dengan berbagai 
cara, tergantung pada tes dan maksud penggunaannya. Ada 
tipe utama validitas yang meliputi validitas isi (content 
validity), validitas yang terkait dengan kriteria (criterion-
related validity), dan validitas konstruk (contruct validity). Hal 
ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kerlinger 
(1973) bahwa ada tiga tipe utama validitas yaitu validitas isi, 
validitas relasi-kriteria, dan validitas konstruk. 

 
B. Validitas Isi 

Validitas isi berkenaan dengan ketepatan alat 
evaluasi ditinjau dari segi materi yang dievaluasi. Suatu alat 
evaluasi dikatakan memiliki validitas isi jika mengukur 
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tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi 
pelajaran yang dievaluasi. 

Validitas isi (content validity) menunjuk kepada 
sejauh mana tes yang merupakan perangkat soal-soal 
sebagai stimuli, dilihat dari isinya mengukur atribut yang 
dimaksudkan untuk diukur. Ukuran sejauh mana ini 
ditentukan berdasar derajat representatifnya isi tes tersebut 
terhadap keseluruhan atribut yang akan diukur. Validitas isi 
tes ditentukan melalui pendapat profesional (professional 
judgement) dalam proses telaah soal (item review). 

Seorang ahli tes berhati-hati mengembangkan 
validitas ini melalui tahap pengembangan spesifikasi tes, 
lalu tahap berikutnya dilakukan analisis logis untuk 
menetapkan apakah soal-soal tes dimaksud memang 
mengukur atribut yang diukur. Dilihat dari aspek validitas 
isi, kegiatan telaah soal-soal tes (item review) merupakan 
kegiatan yang esensial dalam usaha pengembangan tes 
psikologis. 

Bukti validitas berdasarkan isi tes atau instrument 
dilakukan oleh panel pakar pada bidang yang diukur dan 
pakar bidang pengukuran. Hasil panel pakar ini merupakan 
bukti untuk menunjukkan bahwa isi tes sesuai dengan 
materi yang ingin diukur atau diujikan. Validitas isi 
biasanya disajikan melalui validitas tampang dan validitas 
logic. 
1) Validitas Tampang 

Validitas tampang dibuktikan melalui pemerikasaan 
terhadap item-item tes untuk membuat kesimpuilan 
terhadap tes tersebut mengukur aspek yang relevan. 
Dasar penyimpulannya didasarkan pada akal sehat. 
Kesimpulan ini dapat diperoleh oleh siapa saja 
walaupun tidak semua orang diharapkan setuju 
menyatakan  bahwa tes A memiliki validitas tampang 
yang baik. Akan tetapi seseorang yang mau 

http://sekolahdi.blogspot.com/search/label/Bahasa%20Indonesia
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menggunakan tes tersebutharus memiliki keyakinan 
bahwa fari segi isi tes tersebut valid untuk tujuan 
pengukuran tertentu. 

2) Validitas Logik 
Validitas logik berkaitan dengan batasan yang saksama 
terhadap wilayah perilaku yang diukur dan suatu desain 
logis yang dapat mencakup bagian kawabn perilaku 
yang diukur. Validitas ini dapat dilihat pada cakupan 
imte-item yang ada dalam tes.  Untuk tes prestasi, 
validitas logic memiliki arti yang sangat penting. Hal ini 
dikarenakan perlunya suatu blur print atau spesifikasi 
tes. Blue print inilah yang akan membantu penulis dalam 
menyusun tes. 
 

C. Validitas Kriteria 
Validitas kriteria menghendaki tersedianya kriteria 

eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor tes. 
Suatu kriteria adalah variable perilaku yang akan 
diprediksikan oleh skor tes atau berupa suatu ukuran lain 
yang relevan. Untuk melihat tingginya validitas berdasarkan 
criteria dilakukan komputasi korelasi antara skor tes dengan 
skor criteria. Koefieisn ini merupakan koefisien validitas 
bagi tes yang bersangkutan.  

Validitas kriteria juga dapat dibedakan menjadi dua 
jenis yaitu: 
1. Validitas banding (concurrent validity). 

Suatu alat evaluasi dikatakan memiliki validitas banding 
jika hasilnya sesuai dengan pengalaman atau jika sebuah 
alat evaluasi memberikan hasil yang bersesuaian dengan 
kondisi kemampuan subjek (siswa). 
Validitas konkuren merupakan indikasi validitas yang 
layak digunakan apabila tes tidak digunakan sebagai 
suatu predictor dan merupakan validitas yang sangat 
penting dalam situasi diagnostic. 
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2. Validitas ramal (predictive validity) 
Validitas prediksi berkenan dengan ketetapan alat 
evaluasi dalam memprediksi kejadian di masa 
mendatang.  Misalnya tes seleksi masuk SMA dikatakan 
memiliki validitas prediksi tinggi, jika hasil yang dicapai 
setiap siswa benar-benar dapat memprediksi berhasil 
tidaknya siswa dalam mengikuti pendidikan di SMA 
nantinya. 
Contoh yang lain adalah kasus tes yang digunakan 
untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk menguji 
validitas prediktif tes seleksi tersebut diperlukan criteria 
performansi yang akan dating misalnya indeks presti 
setelah calon mahasiswa diterima menjadi mahasiswa 
dan menempuh perkuliahan beberapa semester atau 
beberapa tahun kemudian. Dengan demikian, skor tes 
yang diperoleh sekaran gbaru dapat diuji validitasnyadi 
waktu yang akan datang yaitu setelah skor kriterianya 
diperoleh. 

Prosedur validasi prediktif memerlukan waktu 
yang cukup lama dan memungkinkan biaya yang cukup 
tinggi karena prosedur proses validasinya bersifat kontinu 
dalam pengembangan tes. Validasi prediktif pada setiap 
tahapannya harus diikuti usaha untuk meningkatkan 
kualitas item tes dalam bentuk revisi, modifikasi, dam 
penyusunan item-item baru agar prosedur yang dilakukan 
mempunyai arti yuang lebih signifikan dan tidak hanya 
dalam bentuk pengujian secara deskriptif saja. 

Validitas konkuren dan validitas prediktif memiliki 
suatu permasalahan utamas yaitu proses menemukan 
criteria validasi yang tepat. Criteria tersebut tidak selalu 
ditentukan dengan mudah oleh karena adanya konsepsi 
mengenai trait yang diukur oleh tes dan kriterianya kadang 
tidak sama. 
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D. Validitas Konstruk 
Validitas konstruk berkenaan dengan kesesuaian 

butir dengan tujuan pembelajaran khusus (atau indikator 
hasil belajar). Suatu alat evaluasi dikatakan memiliki 
validitas konstruksi jika butir-butir pertanyaan pada alat 
evaluasi tersebut mengukur tujuan pembelajaran khusus 
(atau indicator hasil belajar) yang telah ditetapkan. 

Validitas kriterium juga dapat dibedakan menjadi 
dua jenis yaitu: 
1) Validitas banding (concurrent validity). 

Suatu alat evaluasi dikatakan memiliki validitas banding 
jika hasilnya sesuai dengan pengalaman atau jika sebuah 
alat evaluasi memberikan hasil yang bersesuaian dengan 
kondisi kemampuan subjek (siswa). 

2) Validitas ramal (predictive validity) 
Validitas prediksi berkenan dengan ketetapan alat 
evaluasi dalam memprediksi kejadian di masa 
mendatang. Misalnya tes seleksi masuk SMA dikatakan 
memiliki validitas prediksi tinggi, jika hasil yang dicapai 
setiap siswa benar-benar dapat memprediksi berhasil 
tidaknya siswa dalam mengikuti pendidikan di SMA 
nantinya. 
 

E. Validitas Faktorial 
Analisis factor merupakan kumpulan prosedur 

matematik yang kompleks guna menganalisis hubungan 
antar variable –variabel dan menjelaskan hubungan tersebut 
dalam bentuk kelompok variable yang terbatas yang disebut 
factor. Oleh karena itu validitas yang diuji denganprosedur 
analisis factor disebut sebagai validitas factorial (factorial 
validity). 

Koefisien korelasi antara dua tes atau skala 
menunjukkan bahwa kedua skala tersebut mengukur suatu 
faktor yang sama. Sebagai contoh perhatikan table berikut: 
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Tabel 6.1. Koefisien Korelasi Dua Tes/Skala 
Skala A B C D 

A 
B 
C 
D 

1.00 0.94 
1.00 

0.00 
0.00 
1.00 

0.00 
0.00 
0.89 
1.00 

Tabel 6.1 di atas menunjukkan bahwa skala A dan 
skala B mengukur satu factor yang sama, demikian puyla 
untuk skala C dan skala D.  Faktor yang diukur oleh skala A 
dan skala B tidak sama dengan factor yang siukur oleh skala 
C dan skala D. hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya 
korelasi antara kedua skala tersebut atau dengan kata lain 
bahwa koefisien korelasi antara skala tersebut adalah 0.00. 

Pada analisis factor, tes yang dipengaruhi oleh 
factor-faktor tertentu disebut muatan factor (loading factor) 
yang tinggi. Sebagai contoh diberikan suatu matriks korelasi 
enam buah tes yang mengukur kemampuan pandang-ruang. 
Tiaga diantaranya berupa tes yang menuntut kemampuan 
orientasi terhadap objek (ORIENT) sedangkan tiga yang 
lainnya tes yang menuntut kemampuan visualisasi objek 
(VISUAL). Ketiga tes yang mengukur kemampuan oreintasi 
diberi nama ORIENT-1, ORIENT-2, dan ORIENT-3. 
Sedangkan tes yang mengukur kemampuan visualisasi objek 
diberi nama VISUAL-1, VISUAL-2, dan VISUAL-3. 
Tabel 6.2. Matriks Korelasi Skor Tes Pandang-Ruang (Allen 

dan Yen, 1979) 
 ORIEN

T-1 
ORIENT-
2 

ORIENT-3 VISUAL-
1 

VIS
UA
L-2 

VISU
AL-3 

ORIEN
T-1 
ORIEN
T-2 
ORIEN
T-3 

1.00 0.51 
1.00 

0.57 
0.91 
1.00 

0.52 
0.40 
0.50 
1.00 

0.29 
0.43 
0.33 
0.32 
1.00 

0.39 
0.49 
0.53 
0.59 
0.79 
1.00 
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VISUA
L-1 
VISUA
L-2 
VISUA
L-3 

 
Table 6.2. di atas menunjukkan bahwa koefisien 

korelasi setiaptes dengan dirinya sendiri adalah 1.00. 
Sedangkan angka-angka yang lain koefisien korelasi antara 
tes yang berbeda. Dengan menggunakan prosedur analisis 
factor, muatan factor dari keenam tes pandang-ulang dapat 
dihitung dan hasilnya dapat dilihat pada table berikut: 

 
Tabel 6.3. Muatan Faktor Keenam Tes (Allen dan Yen, 1979) 

Tes Faktor 
1 2 

ORIENT-1 
ORIENT-2 
ORIENT-3 
VISUAL-1 
VISUAL-2 
VISUAL-3 

0.46 
0.56 
0.62 
0.29 
-0.14 
005 

0.04 
0.02 
-0.03 
0.24 
0.74 
0.63 

Table 6.3 di atas menunjukkan bahwa ke enam tes 
mengukur dua faktor yang tidak berkorelasi satu dengan 
lainnya. Tes kemampuan orientasi semuanya memiliki 
muatan yang relative tinggi pada faktor 1 dan muatan 
rendah pada faktor 2. Sedangkan tes kemampuan visualisasi 
memiliki muatan yang relative tinggi pada faktor 2 dan 
muatan yang relative rendah pada faktor 1. Hasil ini 
menunjukkan bahwa proses analisis faktor telah mereduksi 
enam jenis tes menjadi 2 faktor dengan masing-masing 
faktor diukur oleh 3 tes. 

Untuk menguji validitas factorial dapat 
menggunakan bantuan paket computer. Hal ini akan lebih 
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memudahkan perhitungan yang begitu komplit. Salah satu 
aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan uji 
validitas adalah dengan menggunakan Lisrel. 

Berikut diberikan langkah-langkah dalam 
melakukan analisis faktor dengan program Lisrel dengan 
menggunakan analisis Conformatory Factor Analysis/CFA 
1. Run Program Lisrel hingga tampak seperti berikut: 
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2. Klik File  Open 
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3. Cari data yang bertipe prelis, lalu tekan OK dan hasilnya 
sebagai berikut: 

 
Catatan: jika datanya dalam bentuk format lain (misalnya 
SPSS atau exel) maka pada menu file klik Import Data in 
Free Format lalu dicari file dengan tipe SPSS atau Exel lalu 
OK. 

4. Klik Statistics  Output Options  OK 
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5. Klik File  New  Path Diagram  OK 
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6. Klik cfa1.pth pada kotak File name lalu klik Save dan 
hasilnya 
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7. Klik Setup  Variables 
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8. Klik Add/Read Variabel  Read From File  Browse 
 cfa1.pth  OK 
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9. Bila ada variabel laten, klik add Laten Variable 

 

 

 

 

 



127 

10. Klik Next  Number of Observation  OK 

 

11. Buat diagram jalur dengan mendrag variabel-variabel 
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12. Klik Setup  Build LISREL Syntax 
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13. Klik RUN Lisrel (Gambar orang berlari) 
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14. Untuk melihat apakah valid dan reliable, klik T-value 
pada kota Estimates 

 

Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh indikator 
(variabel observasi) valid dan reliable untuk menjadi 
indikator dari variabel Laten1. Jika terdapat angka 
berwarna merah, hal ini menunjukkan T-test tidak 
signifikan, yang berarti tidak valid dan reliable. 
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BAB 7 
TEKNIK PENYUSUNAN INSTRUMEN TES 

 
Tes merupakan cara penilaian yang dirancang dan 

dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat 
tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu yang jelas. Tes sebagai alat penilaian adalah 
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk 
mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), 
dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk 
perbuatan (tes tindakan).  Tes pada umumnya digunakan 
untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama 
hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan 
pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Hasil tes dapat digunakan untuk memantau 
perkembangan mutu pendidikan. Sehingga hasil tes untuk 
tujuan ini harus baik yaitu memiliki kesalahan pengukuran 
yang sekecil mungkin. Kesalahan pengukuran dapat 
dikategorikan menjadi dua yaitu kesalahan acak dan 
kesalahan sistemik. Kesalahan acak adalah kesalahan dalam 
menentukan sampelisi tes, variasi emosi seseorang, 
termasuk variasi emosi pemeriksa lembar jawaban terutama 
jika lembar jawaban diperiksa secara manual. Sedangkan 
kesalahan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan 
karena soal terlalu mudah atau terlalu sukar. Ada pendidik 
yang cenderung membuat soal yang terlalu sulit dan kadang 
ada pendidik yang membuat soal cenderung sangat mudah. 
Selain itu kadang pendidik menjadi pemurah dalam member 
nilai, sebaliknya ada juga pendidik yang sangat mahal 
dalam member nilai/skor, sehingga hal-hal ini yang menjadi 
sumber kesalahan yang sistemik. (Djemari Mardapi, 2008). 
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A. Pengembangan Tes 
Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Konsep 

merupakan aspek abstrak dari realitas, digunakan untuk 
menyebutkan sifat-sifat yang mungkin dimiliki oleh suatu 
benda, orang, atau peristiwa. Pada tingkatan yang lebih 
kompleks, misalnya setelah melalui proses penurunan 
(inferensi), sebuah konsep selanjutnya disebut sebagai 
konstruk (variabel teoritis). Sedangkan untuk dapat 
mengukur beragamnya nilai sebuah konstruk, dibutuhkan 
suatu indikator (variabel). Konstruk berhubungan dengan 
sikap, minat, intelegensi, kepemimpinan, agresivitas. 

Sebuah teori menyatukan beberapa pernyataan 
terhadap konstruk-konstruk yang saling memiliki hubungan 
kausalitas. Dalam permodelan teori dikenal beberapa 
konstruk: 
1) Konstruk Eksogen, yaitu konstruk yang tidak memiliki 

penyebab atau penyebabnya berasal dari luar teori. 
Variabel yang digunakan untuk mengukur disebut 
sebagai variabel independen. 

2) Konstruk Endogen, yaitu konstruk yang memiliki 
penyebab. Variabel pengukurnya disebut variabel 
dependen. 

3) Konstruk interven, yaitu konstruk yang menyebabkan 
hubungan persebaban tidak langsung antara dua 
konstruk lain. 

Dua konstruk dapat menyebabkan satu sama lain di 
dalam sebuah proses yang disebut persebaban resiprokal 
(resiprocal causation). Konstruk memiliki validitas. Validitas 
konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan 
kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian 
suatu konsep yang diukurnya. Menurut Jack R. Fraenkel  
validasi konstruk (penentuan validitas konstruk) merupakan 
yang terluas cakupannya dibanding dengan validasi lainnya, 



133 

karena melibatkan banyak prosedur termasuk validasi isi 
dan validasi kriteria. 

Jack R. FraenkelI menyatakan bahwa untuk 
mendapatkan validitas konstruk ada tiga langkah di 
dalamnya yaitu: (1) Variabel yang akan diukur harus 
didefinisikan dengan jelas. (2) Hipotesis, yang mengacu 
pada teori yang mendasari variabel penelitian harus dapat 
membedakan orang dengan tingkat gradasi yang berbeda 
pada situasi tertentu, dan (3) Hipotesis tersebut diuji secara 
logis dan empiris. 

Dalam pengembangan tes, domain yang akan diukur 
dibagi menjadi domain kognitif, domain afektif, dan domain 
psikomotor. Level pembelajaran di atas akan sangat 
tergantung pada pencapaian level di bawahnya.  
a) Level pembelajaran domain kognitif: 

1. Knowledge yaitu mengingat sesuatu  
2. Comprehension yaitu menangkap/memahami arti 

sesuatu  
3. Application yaitu menggunakan sesuatu dalam situasi 

konkrit  
4. Analysis yaitu memecah sesuatu menjadi material 

pembentuknya  
5. Synthesis yaitu menyusun bagian-bagian menjadi 

satu  
6. Evaluation yaitu menilai sesuatu berdasar kriteria 

tertentu 
 

b) Kategori utama domain afektif: 
1. Receiving phenomena yaitu kewaspadaan, mau 

mendengar  
2. Responding to phenomena yaitu partisipasi aktif 

sebagai pembelajar  
3. Valuing yaitu nilai seseorang melekat pada perilaku  
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4. Organization yaitu mengorganisasi nilai ke dalam 
prioritas  

5. Characterization yaitu memiliki sistem nilai yang 
mengatur perilaku  
 

c) Kategori utama domain psikomotor: 
1. Perception yaitu mampu melakukan pergerakan  
2. Set yaitu kesiapan bertindak  
3. Guided response yaitu melakukan imitasi, trial & error 
4. Mechanism yaitu menjadi kebiasaan  
5. Complex overt response yaitu pola pergerakan 

kompleks  
6. Adaptation yaitu memodifikasi pola pergerakan  
7. Origination yaitu menciptakan pergerakan baru  

Dalam mengukur indikator pencapaian hasil belajar 
baik kognitif, afektif maupun psikomotor dapat 
menggunakan berbagai macam bentuk tes baik tertulis 
maupun lisan. Domain kognitif dapat diukur menggunakan 
seperti misalnya tes lisan, tes pilihan ganda, tes obyektif, tes 
uraian, tes jawaban singkat, menjodohkan, dan tes unjuk 
kerja. Tes pada domain afektif untuk mengukur sikap 
dengan teknik antara lain observasi, pertanyaan langsung, 
dan laporan pribadi yang diukur dengan menggunakan 
skala Likert. Sedang hasil belajar psikomotor yang indikator 
keberhasilannya lebih berorientasi pada gerakan dan 
menekankan pada reaksi fisik atau keterampilan tangan. 

 
B. Spesifikasi Tes 

Spesifikasi test sangat membantu penyusunan tes 
sebagai suatu pedoman atau petunjuk, juga merupakan 
informasi bagi siswa mengenai apa yang akan dihadapi oleh 
meraka di dalam ujian dan bagaimana mereka dapat 
mempersiapkan diri sebagi-baiknya. Hal ini akan lebih 
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memberi arti bagi suatu test sebagai motivator dalam belajar 
(Ebel, 1979). 

Dalam mengembangkan suatu tes, salah satu hal 
yang perlu diperhatikan adalah spesifikasi tes itu sendiri. 
Spesifikasi tes biasanya meliputi hal-hal berikut.  
1. Identifikasi tujuan ukur 

Tujuan pengukuran harus diketahui dengan jelas lebih 
dahulu oleh seorang penyusun test. Tujuan pengajaran 
dapat dilihat dari fungsi evaluasi yang dilakukan oleh 
suatu test, yaitu penempatan, formatif, diagnostik, dan 
sumatif. Masing-masing tujuan fungsi ini menghendaki 
adanya penyesuaian dalam desain test yang 
direncanakan. Penyesuaian ini meliputi pertimbangan-
pertimbangan pengambil sampel item dari masing 
kawasan pengetahuan yang akan diukur dan 
pertimbangan-pertimbangan mengenai tingkat serta 
penyebaran kesukaran item 

2. Pembatasan cakupan isi (content) test 
Bagi suatu pelajaran atau kawasan pengetahuan yang 
diajarkan seringkali meminta perhatian yang tidak sama 
dikarenakan pertimbangan mengenai relevansi ataupun 
pentingnya bagian pelajaran tersebut bagian suatu 
program keseluruhan. Pertimbangan ini menyebabkan 
perbedaan pula dalam luas serta dalamnya pembahasan 
yang diperlukan di dalam kelas. Makin penting suatu 
unit atau bagian pelajaran maka akan semakin banyak 
waktu yang diperlukan guna membicarakannya secara 
lebih mendalam dan meluas. 
Suatu cara yang dapat ditempuh dalam usaha menyusun 
test yang berisi item yang komprehansif dan relevan ini 
adalah dengan melakukan pembagian bahan ujian sesuia 
dengan rencana pembelajaran atau tujuan instruksional 
yang telah digariskan. Pembagian ini dapat didasarkan 
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pada bab-bab dalam buku yang dijadikan pegangan 
selama program pelajaran 

3. Penentuan tingkat kompetensi yang akan diungkap 
Tingkat kompetensi merupakan operasionalisasi tujuan 
instruksional dalam suatu program. Suatu tujuan 
instruksional yang masih berupa konsep umum harus 
dinyatakan dalam bentuk perilaku khusus agar dapat 
diukur tercapai tidaknya dalam sutau program. Dalam 
hal ini perilaku subjek menunjuk pada apa yang dapat 
dilakukan atau diperlihatkan oleh subjek sebagai suatu 
indikasi bahwa ia telah mencapai hasil belajar pada taraf 
tertentu. Pencapaian hasil belajar inilah yang dimaksud 
denngan kompetensi yang akan diungkap oleh item-item 
test. 
Keseluruhan item dalam test yang direncanakan 
biasanya dibagi atas beberapa taraf kompetensi yang 
berbeda. Menetapkan taraf kompetensi yang akan 
diungkap ini niasanya tidak mudah dikarenakan tingkat 
kompetensi test tergantung pada pertimbangan-
pertimbangan yang bersifat khusus sesuai dengan 
maksud test. Kecuali bila sejak awal program 
instruksional tingkat kompetensi yang akan dicapai itu 
telah dirumuskan dengan tegas dan manjadi bagian dari 
tujun instruksional secara jelas pula. 

4. Penentuan tipe item yang akan digunakan 
Dalam penyusunan test prestasi, masalah menentukan 
format dan tipe item yang akan digunakan adalah sangat 
penting dan biasanya mencakup pertimbangan-
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut pertama 
adalah yang menyangkut hakikat hasil belajar. Suatu 
item haruslah mengukur hasil belajar secara langsung, 
dan hal ini seringkali menyebabkan penulis item harus 
memilih tipe item tertentu. Kedua adalah kualitas item 
yang mungkin dibuat. Dalam hal ini, item tipe pilihan 
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ganda memiliki kualitas terbaik dalam arti yang akan 
mempunyai fungsi pengukuran yang lebih efektif 
daripada item tipe lainnya. 
Menurut prosedur skoring (pemberian angka), maka 
item dalam test prestasi dapat dibagi menjadi dua tipe, 
yaitu: (1) Item tipe objektif. Ciri utamanya adalah adanya 
satu jawaban yang dianggap benar atau dianggap 
terbaik. (2) Item tipe karangan (essay). Beberapa ahli 
menggunakan istilah item tipe subjekif untuk 
menunjukkan bahwa dalam skoringnya unsur 
subjektivitas pemberi skor tidak dapat dihindari. 

5. Penentuan banyaknya item 
Batasan jumlah item dalam suatu test tidak dapat 
ditentukan secara umum. Menentukan banyaknya item 
menyangkut beberapa pertimbangan, baik pertimbangan 
teoritis maupun pertimbangan praktis. Secara teoritis, 
suatu test haruslah berisi sebanyak-banyaknya item yang 
independen (tidak terikat) satu sama lain. Independen 
maksudnya adalah bahwa masing-masing item 
mengungkap bagian terkecil bahan test yang berbeda 
satu sama lain menurut tingkat kompetensi tertentu. 
Apabila penulis item mampu menulis item yang 
independent seperti yang dimaksudkan, maka ada dua 
alasan untuk memasukkan sebanyak-banyaknya item 
dalam suatu test. Alasan pertama adalah dasar fikiran 
bahwa suatu test yang komprehensif cakupannya 
daripada test yang hanya berisi sedikit item, jadi isi test 
itu akan lebih mewakili keseluruhan bahan test. Alasan 
kedua adalah mengenai konsistensi hasil pengukuran 
test tersebut yang berkaitan dengan jumlah item. 
Konsistensi ini dinyatakan sebagai reliabilitas test yang 
secara teoritis dapat ditunjukkan bahwa suatu test yang 
berisi item yang lebih banyak akan mempunyai 
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reliabilitas yang lebih tinggi daripada test yang berisi 
sedikit item. 
Dengan demikian, sebenarnya suatu test haruslah terdiri 
dari sebanyak mungkin item. Akan tetapi kemudian 
terdapat alasan-alasan praktis yang juga tidak dapat 
lepas dari pertimbangan para penulis item. Alasan 
tersebut antara lain menyangkut masalah tujuan 
diadakannya test, waktu yang tersedia bagi penulisan 
item dan pemeriksaan jawaban siswa, jumlah siswa yang 
akan dikenai test, waktu yang tersedia bagi siswa untuk 
menjawab test, kondisi atau keadaan siswa yang dikenai 
test, dan sebagainya. 
Tipe item yang digunakan juga ikut menentukan jumlah 
item. Suatu test yang berisi item tipe karangan tentu 
tidak dapat berisi banyak item karena setiap item yang 
ada akan meminta waktu lebih banyak dari siswa untuk 
membaca, memahami, dan menjawab soalnya. Test yang 
berisi item tipe benar-salah tentu dapat terdiri dari item 
dalam jumlah besar 

6. Tabel spesifikasi 
Tabel spesifikasi test merupakan tabel yang memuat 
sekaligus cakupan isi test dan tingkat kompetesi yang 
akan diungkap. Tabel semacam ini berupa tabel dua sisi 
yang seringkali disebut sebagai blue-print test. Blue-print 
akan menjadi pegangan yang sangat membantu sewaktu 
penulisan item berlangsung sebagai suatu pedoman 
yang akan tetap mengarahkan penuis item pada tujuan 
pengukuran test dan menjaganya agar tidak keluar dari 
batasan isi test. 
Tabel spesifikasi yang baik, di samping akan 
meningkatkan kualtas item, juga sangat berguna apabila 
dikehendaki menyusun lebih dari satu buah test yang 
paralel. Beberapa buah test yang ditulis oleh beberapa 
penulis item berdasarkan spesifikasi test yang sama, 
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akan menghasilkan beberapa test yang paralel atau yang 
setara. Perbedaan yang tampak hanyalah pada rumusan 
kata-kata yang digunakan dalam item-itemnya saja. 
 

C. Learning Continuum 
Learning Continuum atau lebih dikenal denga istilam 

pembelajaran kontinu merupakan salah satu faktor yang 
sangat penting dalam penyusunan tes. Dengan adanya 
learning continuum tersebut seorang pendidik dan 
pengembang tes dapat lebih mudah dalam mengembangkan 
suatu tes. 

Contoh kontinu pembelajaran pada mata pelajaran 
matematika dengan standar kompetensi lulusan sebagai 
berikut: 
Standar Kompetensi Lulusan: 
Memahami konsep aljabar meliputi: bentuk aljabar dan 
unsure-unsurnya, persamaan dan pertidaksamaan linear 
serta penyelesaiannya, himpunan dan operasinya, relasi, 
fungsi dan grafiknya, system persamaan linear dan 
penyelesaiannya serta menggunakannya dalam pemecahan 
masalah. 

Tabel 7.1. Kontinum Pembelajaran 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Memahami 
bentuk aljabar, 
persamaan dan 
pertidaksamaan 
linear satu 
variabel 

Mengenali bentuk 
aljabar dan unsur-
unsurnya 

1. Menjelaskan 
pengertian 
variabel, 
konstanta, 
faktor, suku,  
dan  suku 
sejenis 
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Menyelesaikan 
persamaan linear 
satu variabel 

 

1. Mengenali 
PLSV dalam 
berbagai 
bentuk dan 
variabel. 

2. Menentukan 
bentuk setara 
dari PLSV 
dengan cara 
kedua ruas 
ditambah, 
dikurang,  
dikalikan 
atau dibagi 
dengan 
bilangan 
yang sama. 

3. Menentukan 
penyelesaian 
PLSV 

Menggunakan 
bentuk aljabar, 
persamaan dan 
pertidaksamaan 
linear satu 
variabel, dan 
perbandingan 
dalam 
pemecahan 
masalah 

Menggunakan 
konsep aljabar 
dalam 
pemecahan 
masalah 
aritmetika sosial 
yang sederhana 

1. Menghitung 
nilai 
keseluruhan, 
nilai per-unit 
dan  nilai 
sebagian 

2. Menentukan 
besar dan 
persentase 
untung, rugi, 
harga jual, 
harga beli, 
rabat, bunga 
tunggal 
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dalam 
kegiatan 
ekonomi 

Menggunakan 
konsep himpunan 
dan diagram Venn 
dalam pemecahan 
masalah 

Melakukan 
operasi irisan, 
gabungan, 
kurang (difference), 
dan komplemen 
pada himpunan 

 

 

 

1. Menjelaskan 
pengertian 
irisan dua 
himpunan 

2. Menjelaskan 
pengertian 
gabungan 
dua 
himpunan 

3. Menentuakan 
irisan dua 
himpuanan 

4. Menentukan 
gabungan 
dua 
himpunan 

5. Menjelaskan 
pegertian 
komplemen 
dari suatu 
himpunan 

6. Menentukan 
komplemen 
dari suatu 
himpunan 
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Menggunakan 
konsep himpunan 
dalam 
pemecahan 
masalah 

1. Menyebutkan 
beberapa 
himpunan 
dalam 
himpunan 
dalam 
kehiduan 
sehari-hari 

2. Menyelesaika
n masalah 
dengan 
menggunaka
n diagram 
venn dan 
konsep 
himpunan 

Memahami bentuk 
aljabar, relasi, 
fungsi, dan 
persamaan garis 
lurus 

Menguraikan 
bentuk aljabar ke 
dalam faktor-
faktornya 

1. Menentukan 
faktor suatu 
bilangan 

2. Memfaktorka
n  suku 
bentuk 
aljabar 

3. Menguraikan 
bentuk 
aljabar suku 
dua dan suku 
tiga ke dalam 
faktor-
faktornya 

Memahami relasi 
dan fungsi 

1. Menjelaskan 
dengan kata-
kata dan 
menyatakan 
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masalah 
sehari-hari 
yang 
berkaitan 
dengan relasi 
dan fungsi 

2. Menyatakann 
relasi dan 
fungsi dalam 
bentuk 
diagram 

3. Menyatakan 
suatu fungsi 
dengan 
notasi 

4. Menyatakan 
relasi suatu 
himpunan 

Membuat sketsa 
grafik fungsi 
aljabar sederhana 
pada sistem 
koordinat 
Cartesius  

 

1. Menyusun 
tabel 
pasangan 
nilai peubah 
dengan nilai 
fungsi. 

2. Membuat 
persamaan 
bentuk fungsi 
dari tabel 
yang 
disediakan. 

3. Menentukan 
bentuk fungsi 
dari tabel 
yang 
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disediakan. 
4. Menggambar 

grafik fungsi 
pada 
koordinat 
Cartesius 

Memahami 
sistem 
persamaan linear 
dua variabel dan 
menggunakann
ya 

dalam pemecahan 
masalah 

Menyelesaika
n sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel 
 

1. Menyebutkan 
perbedaan 
persamaan 
linear dua 
peubah dan 
system 
persamaan 
linear dua 
peubah 

2. Menentukan 
himpunan 
penyelesaian 
dari system 
persamaan 
linear dua 
variabel 
dengan cara 
grafik, 
substitusi, 
dan 
eliminasi. 

Membuat 
model 
matematika 
dari masalah 
yang 
berkaitan 
dengan 

1. Membuat 
model 
matematika 
dari masalah 
yang 
berkaitan 
dengan 
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sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel 
 

system 
persamaan 
linear dua 
variabel  

Menyelesaika
n model 
matematika 
dari masalah 
yang 
berkaitan 
dengan 
sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel dan 
penafsiranny
a 

1. Menyelesaika
n model 
matematika 
yang 
berkaitan 
dengan 
SPLDV dan 
penafsiranny
a 

2. Menyelesaika
n system 
persamaan 
non linear 
dua peubah 
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Dan berikut ini disajikan dalam bentuk peta konsep 

 
Gambar 7.1. Peta Konsep Aljabar 

D. Item Spesifikasi Tes 
Spesifikasi tes berisi tentang uraian yang 

menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki 
suatu tes. Spesifikasi yang jelas akan mempermudah dalam 
menulis soal, dan siapa saja yang menulis soal akan 
menghasilkan tingkat kesulitan yang relative sama. Berikut 
ini disajikan beberapa contoh spesifikasi tes. 

 
Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari Mata 
Pelajaran Matematika.  Spesifikasi butir soal ini 
dikembangkan berdasarkan indikator: Menentukan besar 
untung dan rugi. 

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda 

Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu 
pernyataan tentang kegiatan jual beli dan beberapa kejadian 
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yang terjadi di dalamnya, kemudian ditanyakan untung atau 
rugi 

Atribut atau Bentuk Stimulus: 
1. Pernyataan tentang harga pembelian 
2. Pernyataan tentang harga penjualan 
3. Pernyataan tentang hubungan penjualan dan pembelian 

Atribut Jawaban (yang diharapkan): 

1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban 
yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option) . satu 
dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya 
menjadi pengecoh. 

2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan 
harus harus memiliki ukuran yang sama 

3. Kunci jawaban merupakan nilai “untung” 
4. Setiap pengecoh harus merupakan suatu bilangan yang 

tidak memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi 
syarat mendapatkan suatu keuntungan dalam proses 
jual beli. 

Contoh butir soal yang mungkin: 

Suatu lusin pensil dibeli dengan harga Rp. 18.000,00. Jika 
kemudian pensil dijual kembali dengan harga Rp 2.000,00 
per batang, maka besar untung yang diperoleh seluruhnya 
adalah…. 

a. Rp. 1.500,00 
b. Rp. 2.000,00 
c. Rp. 6.000,00 
d. Rp. 9.000,00 
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Kunci Jawaban: 
c. Rp. 6.000,00 
 
 
Pembahasan: 
Harga jual seluruhnya: 
= Rp 2.000,00 x 12 
= Rp 24.000,00 
Untung = harga jual – harga beli 
Untung = Rp 24.000,00 - Rp. 18.000,00 
Untung = Rp. 6.000,00 

 
Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari Mata 
Pelajaran Matematika.  Spesifikasi butir soal ini 
dikembangkan berdasarkan indikator: Menentukan 
penyelesaian Menentukan penyelesaian Persamaan Linear 
Satu Variabel 

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda 

Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu 
pernyataan tentang persamaan linear satu variabel ax + b = 
c, kemudian ditanyakan penyelesaian dari persamaan yang 
diberikan. 

Atribut atau Bentuk Stimulus: 
1. Bentuk Umum Persamaan Linear Satu Peubah ax + b =  c 
2. Pernyataan persamaan yang ekuivalen 

Atribut Jawaban (yang diharapkan): 

1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban 
yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option) . satu 
dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya 
menjadi pengecoh. 
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2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan 
harus harus memiliki ukuran yang sama 

3. Kunci jawaban merupakan solusi dari persamaan linear 
4. Setiap pengecoh harus merupakan suatu bilangan yang 

tidak memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi 
persamaan yang diberikan. 

Contoh butir soal yang mungkin: 

Penyelesaian dari 5x – 1 = 2x + 11 adalah…. 

a. x = 6 
b. x = 5 
c. x = 4 
d. x = 3 
 
Kunci Jawaban: 
c. 4 
Pembahasan: 
5x – 1 = 2x + 11 
5x – 1 + 1 = 2x + 11 + 1 
5x = 2x + 12 
5x – 2x = 2x – 2x + 12 
3x = 12 
3𝑥
3

=  
12
3

 
x =  4 

 
Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari Mata 
Pelajaran Matematika.  Spesifikasi butir soal ini 
dikembangkan berdasarkan indikator: menentukan diagram 
venn yang menyatakan himpunan 

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda 
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Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu 
pernyataan tentang dua  himpunan bilangan, kemudian 
ditanyakan diagram venn yang memenuhi pertanyaan yang 
diberikan 

Atribut atau Bentuk Stimulus: 
1. Pernyataan irisan dua himpunan 
2. Pernyataan gabungan dua himpunan 
3. Pernyataan hubungan antara dua himpunan 

Atribut Jawaban (yang diharapkan): 

1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban 
yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option) . satu 
dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya 
menjadi pengecoh. 

2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan 
harus harus memiliki ukuran yang sama 

3. Kunci jawaban merupakan diagram venn yang 
diharapkan 

4. Setiap pengecoh harus merupakan suatu bilangan yang 
tidak memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi 
persamaan yang diberikan. 

 
Contoh butir soal yang mungkin: 
S = {bilangan asli} 
A = {bilangan ganjil} 
B = {bilangan prima > 2} 
Diagram venn yang menyatakan himpunan di atas 
adalah….. 
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a.      c 

 

 

b.      d. 

 
 
 
 
 
 
Kunci Jawaban: C 
Pembahasan: 
S = {1,2,3,4,…} 
A = {1,3,5,7,11,…} 
B = {3,5,7,11,…] 
Karena semua anggota himpunan B dimuat di A maka B ⊂  
A artinya kurva B ada di dalam kurva A 
Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari Mata 
Pelajaran Matematika.  Spesifikasi butir soal ini 
dikembangkan berdasarkan indikator: Menentukan 
penyelesaian Persamaan Linear Dua Variabel 

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda 

Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu 
pernyataan tentang persamaan linear dua variabel ax + by = 
c, kemudian ditanyakan penyelesaian dari persamaan yang 
diberikan. 

S A B S A 

B 

S A B S 

A 

B 
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Atribut atau Bentuk Stimulus: 
1. Bentuk Umum Persamaan Linear Dua Peubah ax + by=  

c 
2. Pernyataan penyelesaian persamaan linear dengan 

metode grafik 
3. Pernyataan penyelesaian persamaan linear dengan 

metode substitusi 
4. Pernyataan penyelesaian persamaan linear dengan 

metode eliminasi 

Atribut Jawaban (yang diharapkan): 

1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban 
yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option) . satu 
dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya 
menjadi pengecoh. 

2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan 
harus harus memiliki ukuran yang sama 

3. Kunci jawaban merupakan solusi dari persamaan linear 
dua variabel 

4. Setiap pengecoh harus merupakan suatu bilangan yang 
tidak memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi 
persamaan yang diberikan. 

Contoh butir soal yang mungkin: 

Himpunan penyelesaian dari persamaan x – 3y = -7 dan 2x + 
3y = 4 adalah…. 
a. {(1,2)} 
b. {(-1,2)} 
c. {(-1,-2)} 
d. {(2,-1)} 
 
 
 



153 

Kunci Jawaban: B 
Pembahasan: 
Penyelesian dengan metode eliminasi: 
x – 3y = -7    
2x +3y = 4_ + 
       3x  = -3 
          x = -1 
x – 3y = -7   | x 2 ⇒ 2x – 6y = -14 
2x + 3y = 4_| x 1 ⇒ 2x + 3y =    4__- 
   -9y = -18 
        y = 2 
Jadi himpunan penyelesaian adalah {(-1,2)}. 

 
Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari Mata 
Pelajaran Matematika.  Spesifikasi butir soal ini 
dikembangkan berdasarkan indikator: Menyatakan relasi 
dan fungsi dalam bentuk diagram 

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda 

Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu 
pernyataan tentang pengertian relasi dan fungsi, kemudian 
ditanyakan grafik yang mentarakan relasi dan fungsi 

Atribut atau Bentuk Stimulus: 
1. Pernyataan umum tentang relasi 
2. Pernyataan tentang fungsi 
3. Pernyataan yang tidak memenuhi syarat suatu fungsi 

Atribut Jawaban (yang diharapkan): 

1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban 
yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option) . satu 
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dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya 
menjadi pengecoh. 

2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan 
harus harus memiliki ukuran yang sama 

3. Kunci jawaban merupakan diagram yang menyatakan 
fungsi 

4. Setiap pengecoh harus merupakan diagram yang tidak 
memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi persamaan 
yang diberikan. 

Contoh butir soal yang mungkin: 
Diantara diagram panah berikut ini yang merupakan fungsi 
adalah ….. 
 

 
Kunci Jawaban: C 
Pembahasan: 
Pada pilihan A, ada anggota domain P yang bercabang 
Pada Pilihan B, ada anggota domain P yang bercabang dan 
tidak dipasangkan 
Pada pilihan C, semua anggota domain P dipasangkan dan 
tidak bercabang 
Pada pilihan D, ada anggota domain P yang tidak 
dipasangkan 
Diagram panah yang merupakan fungsi adalah C 
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Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari Mata 
Pelajaran Matematika.  Spesifikasi butir soal ini 
dikembangkan berdasarkan indikator: Menentukan besar 
dan persentase untung, rugi, harga jual, harga beli, rabat, 
bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi. 

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Uraian 

Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu 
pernyataan tentang kegiatan yang berkaitan dengan 
perekonomian. 

Atribut atau Bentuk Stimulus: 
1. Pernyataan tentang untung dan rugi 
2. Pernyataan tentang rabat 
3. Pernyataan harga jual dan harga beli 

Atribut Jawaban (yang diharapkan): 

1. Diberikan suatu pertanyaan yang haru diselesaikan seara 
uraian 

2. Mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengen 
aturan yang telah ditentukan 

3. Langkah kerja harus terstruktur 
4. Jawaban yang didasarkan pada setiap langkah-langkah 

penyelesaian. 

Contoh butir soal yang mungkin: 

Seorang pedagang membeli 4 buah peti telur dengan harga 
Rp. 543.200. setiap peti memiliki bruto 25 kg dan tara 3%. 
Jika pedagang menghendaki untung 25%, berapa harga jual 
telur tiap kg-nya!. 
 
Kunci Jawaban: Rp. 7000,00 
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Pembahasan: 
Menghitung berat telur (neto) 
Neto tiap peti  =  bruto -  tera 
  =  25 kg – (3% x 25 kg) 
  =  (25 – 0.75) kg 
  =  24.25 kg 
Neto seluruhnya = 24.25 kg x 4 
   =  97 kg 
Harga telur/kg = Harga telur : neto 
  = Rp. 543.200,00 : 97 
  = Rp. 5.600,00 
Karena mengharap untung 25% maka harga jualnya (100 + 
25)% = 125% 
Harga jual/kg-nya = 125 x Rp. 5.600,00 
   =  Rp. 7.000,00 
 

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari Mata 
Pelajaran Matematika.  Spesifikasi butir soal ini 
dikembangkan berdasarkan indikator: Menentukan besar 
dan persentase untung, rugi, harga jual, harga beli, rabat, 
bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi. 

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Uraian 

Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu 
pernyataan tentang kegiatan yang berkaitan dengan 
perekonomian. 

Atribut atau Bentuk Stimulus: 
4. Pernyataan tentang untung dan rugi 
5. Pernyataan tentang rabat 
6. Pernyataan harga jual dan harga beli 
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Atribut Jawaban (yang diharapkan): 

5. Diberikan suatu pertanyaan yang haru diselesaikan seara 
uraian 

6. Mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengen 
aturan yang telah ditentukan 

7. Langkah kerja harus terstruktur 
8. Jawaban yang didasarkan pada setiap langkah-langkah 

penyelesaian. 

Contoh butir soal yang mungkin: 

Seorang pedagang membeli 4 buah peti telur dengan harga 
Rp. 543.200. setiap peti memiliki bruto 25 kg dan tara 3%. 
Jika pedagang menghendaki untung 25%, berapa harga jual 
telur tiap kg-nya!. 
 
Kunci Jawaban: Rp. 7000,00 
Pembahasan: 
Menghitung berat telur (neto) 
Neto tiap peti  =  bruto -  tera 
  =  25 kg – (3% x 25 kg) 
  =  (25 – 0.75) kg 
  =  24.25 kg 
Neto seluruhnya = 24.25 kg x 4 
   =  97 kg 
Harga telur/kg = Harga telur : neto 
  = Rp. 543.200,00 : 97 
  = Rp. 5.600,00 
Karena mengharap untung 25% maka harga jualnya (100 + 
25)% = 125% 
Harga jual/kg-nya = 125 x Rp. 5.600,00 
   =  Rp. 7.000,00 
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Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari Mata 
Pelajaran Matematika.  Spesifikasi butir soal ini 
dikembangkan berdasarkan indikator: Menentukan 
Himpunan Penyelesaian Pertidaksamaan Linear Satu 
Variabel 

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Uraian 

Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu 
pernyataan yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear 
satu variabel lalu diselesaikan dengan mencari 
penyelesaiannya. 

Atribut atau Bentuk Stimulus: 
1. Pernyataan tentang persamaan 
2. Pernyataan tentang pertidaksamaan 
3. Pernyataan cara penyelesaian pertidaksamaan linear 

Atribut Jawaban (yang diharapkan): 

1. Diberikan suatu pertanyaan yang haru diselesaikan seara 
uraian 

2. Mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengen 
aturan yang telah ditentukan 

3. Langkah kerja harus terstruktur 
4. Jawaban yang didasarkan pada setiap langkah-langkah 

penyelesaian. 

Contoh butir soal yang mungkin: 

Untuk variabel pada bilangan asli kurang dari 8, tentukan 
himpunan penyelesaian dari 3x – 1 > x + 5. 
 
Kunci Jawaban: x > 3 
Pembahasan: 
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3x – 1 > x + 5 
3x – 1 + 1 > x + 5 + 1 
3x > x + 6 
3x – x > x – x = 6 

2x > 6 
2𝑥
2

=  
6
2

 
X > 3 

 
Variabel x yang memenuhiadalah: 4, 5, 6, dan 7. 

Penilaian Hasil Observasi: 

Petunjuk 

1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dengan anggota 
maksimal 5 orang. 

2. Berdasarkan tugas observasi dan wawancara yang 
diberikan pada pertemuan sebelumnya terhadap 5 
pedagang yang berbeda di pasar terdekat tentang 
untung, rugi, dan rabat yang mereka peroleh tiap hari, 
deskripsikan hasil wawancara tersebut dan diskusikan 
dengan teman dalam kelompok anda. 

3. Untuk memudahkan kerja anda, gunakan format di 
bawah ini. 

Deskripsi hasil wawancara dengan pedagang sayur : 

1. Nama pedagang   : 
2. Jenis barang yang dijual  : 
3. Modal yang tersedia   : 
4. Jumlah  barang yang dibeli  :       ikat / kg *) 
5. Harga  barang yang dibeli  : Rp 
6. Potongan harga yang diperoleh : Rp 
7. Jumlah  barang yang tak terjual :   ikat / kg *) 
8. Harga barang yang terjual  : Rp 
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9. Harga barang yang tak terjual  : Rp 
10. Untung atau rugi pedagang barang tersebut ? ( Ya / 

Tidak *) 
11. Berapa untung / rugi *)  pedagang sayur tersebut ? 
 

*)   Coret yang tidak perlu 

Pertanyaan Diskusi 

Berdasarkan hasil diskusi dengan teman Anda, buatlah 
kesimpulan tentang untung, rugi, dan rabat. 

Penilaian Yang dilakukan Oleh Guru dengan Ceklist. 

Nama Siswa: ………………………….. 

No Aspek Ya Tidak 
1.  Ada laporan mengenai pedagang (5 

orang) 
  

2.  Menyebutkan jenis barang yang dijual   
3.  Mencatat modal pedagang   
4.  Menghitung Jumlah Barang yang dibeli   
5.  Mneghitung harga barang yang dibeli    
6.  Menghitung harga potongan   
7.  Menanyakan jumlah barang yang tak 

terjual 
  

8.  Menghitung harga barang yang terjual   
9.  Menghitung harga barang yang tak terjual   
10.  Menghitung untung/rugi pedagang   
Pedoman Penskoran  

No Aspek Skor Bobot Skor 
Total 
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No Aspek Skor Bobot Skor 
Total 

1 Ada laporan mengenai 
pedagang (5 orang) 

1 2 2 

2 Menyebutkan jenis barang yang 
dijual 

1 1 1 

3 Mencatat modal pedagang 1 2 2 

4 Menghitung Jumlah Barang 
yang dibeli 

1 1 1 

5 Menghitung harga barang yang 
dibeli  

1 1 1 

6 Menghitung harga potongan 1 1 2 

7 Menanyakan jumlah barang 
yang tak terjual 

1 1 1 

8 Menghitung harga barang yang 
terjual 

1 1 1 

9 Menghitung harga barang yang 
tak terjual 

1 1 1 

10 Menghitung untung/rugi 
pedagang 

1 1 1 

 Skor maksimum    12 

3 Prosedur pemanfaatan data pengujian untuk tujuan 
analisis diagnostic berdasarkan response siswa. 
Agar response siswa memberikan manfaat dalam hal 
tujuan analisis diagnostic (misalnya diagnostic tetnang 
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kesulitan belajar) maka setiap response diberi sekor 
dengan criteria masing-masing. Sebagai contoh: 

Suatu lusin pensil dibeli dengan harga Rp. 18.000,00. Jika 
kemudian pensil dijual kembali dengan harga Rp 2.000,00 
per batang, maka besar untung yang diperoleh seluruhnya 
adalah…. 

a. Rp. 1.500,00  (Konsep dan Prosedur salah, skor 0) 
b. Rp. 2.000,00  (Konsep benar, prosedur salah, kurang 

teliti, skor 2) 
c. Rp. 6.000,00  (konsep dan benar, sekor 3) 
d. Rp. 9.000,00  (konsep benar sebagian, prosedur 

salah, skor 1) 
Setiap butir dilakukan penskoran seperti di atas, sehingga 
nanti bisa dilakuka analisis dengan menggunakan program 
Parcale (data yang diperoleh nanti menjadi data 
politomous). Kemudian dari data tersebuti juga akan 
memberikan informasi tentang kemampuan siswa dalam 
memberikan respon kepada setiap butir tes. 

Setelah dilakukan analisis terhadap semua butir soal, maka 
lalu dirangkum dalam tabel seperti contoh berikut: 

Lembar Hasi Penilaian 
Nama Siswa :  Ahmad 
Kelas  : VIIA 
Asal Sekolah : SMP Ingin Maju 
Jumlah Sekor : 80 
 
Item Indicator Penilaian Diagnosis 

1 Menentukan besar 
untung dan rugi 

Konsep dan 
Prosedur 

Tidak 
Mengalami 
kesulitan 
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benar belajar 

2 Menentukan 
penyelesaian 
Menentukan 
penyelesaian 
Persamaan Linear 
Satu Variabel 

Konsep dan 
Prosedur 
salah 

Mengalami 
kesulitan 
Belajar 

3 Menentukan 
penyelesaian 
Persamaan Linear 
Dua Variabel 

 

Konsep dan 
Prosedur 
sebagian 
benar 

Kelemahan 
konsep atau 
prosedur 

4 Menyatakan relasi 
dan fungsi dalam 
bentuk diagram 

Sebagian 
Konsep 
benar, 
prosedur 
benar 

Kelemahan 
konsep atau 
prosedur 

5 Menyatakan relasi 
dan fungsi dalam 
bentuk diagram 

Konsep 
benar, 
prosedur 
benar, tidak 
teliti 

Kelemahan 
konsep atau 
prosedur 

6 Menentukan besar 
dan persentase 
untung, rugi, harga 
jual, harga beli, 
rabat, bunga tunggal 
dalam kegiatan 

Tidak 
menjawab 

Kelemahan 
konsep atau 
prosedur 
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ekonomi 

7 Menentukan 
Himpunan 
Penyelesaian 
Pertidaksamaan 
Linear Satu Variabel 

Konsep 
benar, 
prosedur 
benar, tidak 
teliti 

Kelemahan 
konsep atau 
prosedur 

 
4. Prose pemvalidasian ujian yang dikembangkan di butir 

2, agar tes menghasilkan skor yang sesusai dengan yang 
diharapkan dalam mengungkap kompetensi yang 
dimiliki siswa adalah: 
a) Problem identification and specification. 
b) Personal identification and selection 
c) Questionaire design 
d) Sending Questioner and analysis responded for first 

round 
e) Development of subsequent questionnaire 
f) Organization of group matching 
g) Prepare final report  
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BAB 8 
BENTUK TES 

 
Tes, pengukuran dan penilaian merupakan tiga 

aspek yang saling berhubungan dalam kegiatan 
pembelajaran. Tes merupakan alat ukur, pengukuran 
merupakan proses pemberian angka yang bersifat kuantitatif 
dan penilaian merupakan proses pengambilan keputusan 
yang bersifat kualitatif berdasarkan hasil pengukuran. 

Pengukuran adalah proses pemberian angka atau 
usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan 
di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik 
tertentu. Pengukuran dalam bidang pendidikan sangatlah 
kompleks. Kemampuan dalam pengukuran ini dibutuhkan 
keahlian tersendiri. Oleh sebab itu, kemampuan dalam 
membuat tes dan melakukan pengukuran dan penilaian 
merupakan kemampuan profesional yang harus dimiliki 
oleh guru. 

Tes merupakan cara penilaian yang dirancang dan 
dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat 
tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu yang jelas. Tes sebagai alat penilaian adalah 
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk 
mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), 
dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk 
perbuatan (tes tindakan). Tes pada umumnya digunakan 
untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama 
hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan 
pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan 
pengajaran. 
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A. Tes Uraian 
1) Pengertian 

Soal bentuk uraian adalah soal yang jawabannya 
menuntut peserta didik/siswa untuk mengingat dan 
mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah 
dipelajari, dengan cara mengemukakan atau 
mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian 
tertulis. 

Soal bentuk uraian yang dimaksudkan pada 
sekolah menengah kejuruan (ujian kompetensi kejuruan) ini, 
disamping mengukur kemampuan peserta didik/siswa 
dalam hal menyajikan jawaban terurai secara bebas, juga 
menyangkut pengukuran kemampuan peserta didik/siswa 
dalam hal menguraikan atau memadukan gagasan-gagasan, 
atau menyelesaikan hitungan-hitungan terhadap materi atau 
konsep tertentu yang terkait dengan atau merupakan 
pengembangan dari soal uji kompetensi/praktek secara 
tertulis. 

Berdasarkan cara pemberian skor, soal bentuk 
uraian dapat diklasifikasikan atas soal uraian objektif dan 
uraian non-objektif. Soal bentuk uraian objektif adalah soal 
atau pertanyaan yang menuntut jawaban dengan 
pengertian/konsep tertentu, sehingga penskorannya dapat 
dilakukan secara objektif. Soal bentuk uraian non-objektif 
adalah suatu soal yang menuntut jawaban dengan 
pengertian/konsep menurut pendapat masing-masing 
peserta didik/siswa, sehingga penskorannya mengandung 
unsur subjektifitas. 

 
2) Perbandingan Antara Soal Bentuk Uraian Objektif dan 

Non-Objektif 
Perbedaan antara soal bentuk uraian objektif dan 

non-objektif terletak pada kepastian penskorannya.Soal 
bentuk uraian objektif, kunci jawaban dan petunjuk teknis 
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skor lebih pasti, diuraikan secara jelas hal-hal/komponen 
yang diskor dan berapa besarnya skor untuk setiap 
komponen. Sedangkan soal bentuk uraian non-objektif 
kurang pasti. Pengaruh unsur subjektifitas dalam penskoran 
dapat dikurangi dengan cara membuat rentang skor untuk 
setiap kriteria. Artinya, diperlukan petunjuk teknis yang 
rinci dan jelas yang dapat digunakan oleh penilai yang 
berbeda, menskor jawaban masing-masing peserta didik, 
sehingga hasil penskorannya relatif sama. 

Skor soal bentuk uraian non-objektif dinyatakan 
dalam bentuk rentangan, karena hal-hal atau komponen 
yang diskor hanya diuraikan secara garis besar dan berupa 
kriteria tertentu. 

 
3) Kaidah-kaidah Penulisan Soal Bentuk Uraian 

Dalam menulis soal bentuk uraian, penulis soal 
harus mempunyai gambaran tentang ruang lingkup materi 
yang ditanyakan dan lingkup jawaban yang diharapkan, 
kedalaman dan panjang jawaban, atau rincian jawaban yang 
mungkin diberikan oleh peserta didik/siswa. Dengan kata 
lain, ruang lingkup ini merupakan kriteria luas atau 
sempitnya masalah yang ditanyakan. Hal ini harus tegas 
dan jelas tergambar dalam rumusan soalnya. Dengan 
adanya batasan ruang lingkup tersebut, kemungkinan 
terjadinya ketidakjelasan soal dapat dihindari. Ruang 
lingkup tersebut juga akan membantu mempermudah 
pembuatan kriteria/petunjuk teknis skor. 

Secara rinci, beberapa kaidah yang perlu 
diperhatikan dalam penulisan soal bentuk uraian adalah 
sebagai berikut: 
1. Materi 

a) Soal sesuai dengan indikator soal/kriteria kinerja. 
Artinya soal harus menanyakan perilaku dan materi 
yang hendak diukur sesuai tuntutan indikator soal. 
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b) Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan 
(ruang lingkup) harus jelas. 

c) Isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran 
d) Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan 

SK/SD (jenjang, jenis sekolah, tingkat / kelas). 
2. Konstruksi 

a) Rumusan kalimat soal atau pertanyaan 
menggunakan kata tanya atau perintah yang 
menuntut jawaban terurai, seperti: mengapa, 
uraikan, jelaskan, bandingkan, hubungkan, tafsirkan, 
buktikan, atau hitunglah. 

b) Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara 
mengerjakan soal tersebut. 

c) Buatlah petunjuk teknis skoring segera setelah soal 
selesai ditulis/disusun. 

d) Hal-hal lain yang menyertai soal seperti tabel, 
gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya, harus 
disajikan secara jelas dan terbaca sehingga tidak 
menimbulkan penafsiran yang berbeda. 

3. Bahasa 
a) Rumusan kalimat soal harus komunikatif, 

menggunakan bahasa sederhana dan istilah/kata 
yang sudah dikenal peserta didik. 

b) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 

c) Rumusan soal tidak menggunakan kata/kalimat 
yang dapat menimbulkan penafsiran ganda atau 
salah pengertian. 

d) Jangan menggunakan bahasa yang berlaku 
setempat/tabu. 

e) Rumusan soal tidak mengandung kata yang dapat 
menyinggung perasaan peserta didik. 
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4) Penyusunan Petunjuk Teknis Penskoran (Skoring) 
Petunjuk teknis penskoran merupakan petunjuk 

teknis atau petunjuk yang menjelaskan tentang: 
(a) batasan atau kata-kata kunci untuk melakukan 

penskoran terhadap soal-soal bentuk uraian objektif. 
(b) kriteria-kriteria jawaban yang digunakan untuk 

melakukan penskoran terhadap soal-soal uraian non-
objektif. 

Petunjuk teknis pemberian skor untuk setiap butir 
soal uraian harus disusun segera setelah perumusan butir 
soal tersebut. Contoh petunjuk teknis skoring serta cara 
melakukan penskoran untuk kedua jenis soal uraian, adalah 
sebagai berikut : 
Soal Uraian Objektif 
Indikator soal :   
Isi bangun ruang (balok) dihitung dan diubah satuannya. 
Butir Soal :    
1. Sebuah bak mandi berbentuk balok ukuran: panjang = 

150 cm, lebar = 80 cm, dan tinggi = 75 cm. Berapa 
literkah isi bak mandi tersebut? 
(Tuliskan langkah-langkahnya). 
Kunci Jawaban dan Pedoman Skoring 

Langkah Kunci Jawaban Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Isi balok = Panjang x lebar x tinggi 

    = 150 cm x 80 cm x 75 
cm 

    = 900.000 cm3 

Isi Bak mandi dalam liter: 

1 

1 

1 

 

1 
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5 
    = 

900 000
1000

. liter  

        = 900 liter 

 

1 

Skor maksimum 5 
 

2. Pada suatu tebing yang mempunyai lereng 15O 
tersingkap lapisan batubara dengan kemiringan 45O 
searah lereng. Jarak antara lapisan bagian atas dan 
bawah dari lapisan batu bara 96 meter. 
Buatlah : Sketsa penampang singkapan batubara tersebut 
dengan skala 1 : 1.000 dan hitung ketebalan lapisan 
batubara! 
Kunci Jawaban dan Pedoman Skoring 

Langkah Kunci Jawaban Skor 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2. 

Menghitung besarnya α = Kemiringan 
lapisan –     
                                          kemiringan lereng 
                                        = 45O – 15O =  30O 
 

1 

3.               Menggunakan rumus Sin α =  
                                          1 

AC
AB

α 
C 

B 

A 

Skala :  1 : 1.000 
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AB =  tebal lapisan 
AC =  96 meter. 
α   =  30O 

4. 

Perhitungan : 
 
Sin 30O =             ⇒ tebal = 96 m . ½  =  48 
meter. 
                       

1 

Skor maksimum 4 
 

B. Tes Pilihan Ganda 
1) Pengertian 

Soal pilihan ganda adalah soal yang jawabannya 
harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang 
telah disediakan. Secara umum, setiap soal pilihan ganda 
terdiri dari pokok soal (stem) dan pilihan jawaban (option). 
Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh 
(distractor). Kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau 
paling benar. Pengecoh merupakan jawaban yang tidak 
benar, namun memungkinkan seseorang memilihnya 
apabila tidak menguasai materinya.   

Keunggulan soal bentuk pilihan ganda adalah 
dapat di-skor dengan mudah, cepat, serta objektif, atau 
dapat mencakup ruang lingkup mater uji/kriteria kinerja 
yang luas dalam suatu tingkat atau jenjang pendidikan. 
Bentuk ini sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat 
banyak sedangkan hasilnya harus segera diumumkan. Soal 
bentuk pilihan ganda memiliki beberapa keterbatasan, 
antara lain: memerlukan waktu yang relatif lama untuk 
menyusun butir-butir soal yang berkualitas, sulit membuat 
pengecoh yang homogen dan berfungsi, dan terdapat 
peluang untuk menebak jawaban. 

 

m
Tebal
96
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2) Kaidah Penulisan Soal Pilihan Ganda 
Kaidah-kaidah penulisan soal merupakan petunjuk 

atau petunjuk teknis yang harus diikuti agar butir soal yang 
dihasilkan memiliki kualitas baik. Seperti halnya bentuk soal 
yang lain, penulisan soal pilihan ganda harus didasarkan 
pada spesifikasi soal yang terdapat dalam kisi-kisi soal. Soal 
pilihan ganda dapat ditingkatkan kualitasnya apabila 
penulisannya, disamping berlandaskan kisi-kisi, juga 
mengikuti kaidah-kaidah penulisan soal yang baik. Kaidah 
penulisan soal meliputi isi materi soal yang ditanyakan, 
konstruksi rumusan soal, dan penggunaan bahasa. 

 
(a) Materi Soal 

Soal harus sesuai dengan indikator. Artinya soal harus 
menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur 
sesuai dengan tuntutan indikator. 

(b) Pengecoh berfungsi/Pilihan jawaban homogen dan logis. 
Semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang 
sama, penulisannya harus setara, semua pilihan jawaban 
harus logis/masuk akal dan berfungsi (diperkirakan 
peserta uji yang tidak menguji materi dengan benar akan 
terkecoh) 

(c) Hanya satu kunci jawaban yang benar. 
Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar 
atau yang paling benar. Artinya, satu soal hanya 
mempunyai satu kunci jawaban. Jika terdapat beberapa 
jawaban yang benar, maka kunci jawaban adalah 
jawaban yang paling tepat. 
 

3) Konstruki Soal 
(a) Pokok soal dirumuskan secara singkat, jelas, dan 

tegas. 
Bahwa SK/KD/Indikator yang hendak 
diukur/ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan 
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pengertian atau penafsiran yang berbeda dan hanya 
mengandung satu persoalan untuk setiap butir soal. 
Apabila tanpa harus melihat dahulu pilihan jawaban, 
peserta didik sudah dapat mengerti 
pertanyaan/maksud pokok soal, maka dapat 
disimpulkan pokok soal tersebut sudah jelas. 

(b) Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus 
merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 
Apabila terdapat rumusan atau pernyataan yang 
sebetulnya tidak diperlukan, maka rumusan atau 
pernyataan tersebut dihilangkan saja.  

(c) Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah kunci 
jawaban Pada pokok soal jangan terdapat 
kata/kelompok kata atau ungkapan yang dapat 
memberikan petunjuk ke arah kunci jawaban. 

(d) Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang 
bersifat negatif ganda. Pada pokok soal jangan 
terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti 
negatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan 
penafsiran siswa terhadap arti pernyataan yang 
dimaksud. 

(e) Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. 
Kaidah ini diperlukan karena adanya kecenderungan 
siswa untuk memilih jawaban yang paling panjang, 
karena seringkali jawaban yang lebih panjang itu 
lebih lengkap dan merupakan kunci jawaban. 

(f) Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan, 
“Semua pilihan jawaban di atas salah”, atau “Semua 
pilihan jawaban di atas benar, dan sejenisnya”. 
Dengan adanya pilihan jawaban seperti ini, maka 
secara materi pilihan jawaban berkurang satu, karena 
pernyataan itu bukan merupakan materi yang 
ditanyakan. 
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(g) Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu 
disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai 
angka tersebut, atau kronologis. Pilihan jawaban 
yang berbentuk angka harus disusun berurutan 
nilainya, dari nilai paling kecil berurutan sampai 
nilai yang paling besar, atau sebaliknya. Demikian 
juga pilihan jawaban yang menunjukkan waktu 
disusun secara kronologis. Penyusunan secara urut 
tersebut dimaksudkan untuk memudahkan siswa 
melihat pilihan jawaban (ascending atau descending). 

(h) Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya jelas 
dan berfungsi. Gambar dan sejenisnya yang 
menyertai suatu butir soal harus jelas, terbaca, dan  
dapat dimengerti oleh siswa. Apabila soal tersebut 
tetap bisa dijawab tanpa melihat gambar, grafik, 
tabel atau sejenisnya yang terdapat pada soal, berarti 
gambar, grafik, atau tabel tersebut tidak berfungsi. 

(i) Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. Ketergantungan pada soal sebelumnya 
menyebabkan siswa yang tidak dapat menjawab 
benar soal sebelumnya tidak akan dapat menjawab 
benar soal berikutnya. 

4) Penggunaan Bahasa Pada Butir Soal 
(a) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa dalam setiap 
butir soal sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
yang baik dan benar. 

(b) Mengunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa yang 
digunakan harus sesuai dengan tingkat penguasaan 
bahasa bagi peserta uji/siswa sehingga mudah 
dimengerti. 
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(c) Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat 
(bias budaya). Penggunaan bahasa yang tidak 
berlaku secara nasional akan mengakibatkan  

(d) Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok 
kata yang bukan merupakan satu kesatuan 
pengertian. Penggunaan kata/kelompok kata 
tersebut harus pada pokok soal. 

 
C. Tes Benar – Salah 
 
1) Pengertian 

Bentuk soal benar-salah menuntut peserta tes untuk 
memilih dua kemungkinan jawaban. Bila kemungkina 
jawaban yang sering digunakan adalah benar dan salah 
atau ya dan tidak. Peserta tes diminta memilih jawaban 
benar atau salah pada pernyataan yang disajikan 

2) Kelebihan dan Kelemahan 
Bentuk soal benar salah memiliki beberapa kelebihan 
diantaranya adalah: 
(a) Dapat mengukur berbagai jenjang kemampuan 

kognitif 
(b) Materi yang diujikan dapat mencakup lingkup 

materi yang luas 
(c) Jawaban peserta tes dapat diskor dengan mudah, 

cepat dan objektif. 
Kelemahan bentuk tes ini adalah: 
(a) Probabilita menebak dengan benar sangat besar 

yakni 0.50 karenan alternative pilihan hanya ada dua 
yaitu benar atau salah. 

(b) Bentuk soal ini tidak dapat digunakan untuk 
menanyakan sesuatu konsepsecara utuh karena 
peserta tes hanya dituntut untuk menjawab benar 
dan salah. 
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(c) Jika sumlah butir tes sedikit, indeks daya pembeda 
butir cenderung rendah. 

(d) Peserta tes cenderung memilih jawaban benar jika 
ragu atau kurang memahami pernyataan soal. 

3) Kaidah Penulisan 
Penulisan soal bentuk benar dan salah  perlu 
memperhatikan kaidah sebagai berikut: 
(a) Hindari penggunaan kata: terpenting, selalu, tidak 

pernah, hanya, sebagian besar, dan kata-kata lain 
yang sejenis karena dapat menimbulkan kebingunan 
peserta tes dalam menjawab. Rumusan sial harus 
jelas dan pasi benar atau pasti salah. 

(b) Jumlah rumusan butir soal yang jawabannya beanr 
dan salah hendaknya seimbang. 

(c) Panjang rumusan pernyataan butir soal hendaknya 
relative sama. 

(d) Susunan pernyataan benar dan pernyataan salah 
secara random, tidak sistematis mengikuti pola 
tertentu. 

(e) Hindari pengambilan kalimat langsung dari buku 
teks. 

 
D. Tes Menjodohkan 
1) Pengertian 

Soal bentuk menjodohkan terdiri dari dua kelompok 
pernyataan, kelompok pertama ditulis pada lajur sebelah 
kiri, biasanya merupakan penryataan soal atau 
pernyataan stimulus. Kelompok kedua ditulis pada lajur 
sebelah kanan, biasanya merupakan pernyataan jawaban 
atau pernyataan respon. Peserta tes diminta untuk 
menjodohkan atau memilih pasangan yang tepat bagi 
pernyataan yang ditulis pada lajur sebelah kiri di antara 
pernyataan yang ditulis pada lajur sebelah kanan. 
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Bentuk soal menjodohkan cocok untuk menanyakan dua 
konsep yang berhubungan, seperti nama pengarang 
dengan judul buku, mata uang dengan Negara, dan lain 
sebagainya. 

2) Kelebihan dan kelemahan Bentuk Soal Menjodohkan 
Kelebihan bentuk soal menjodohkan adalah: 
(a) Relative lebih mudah dalam perumusan butir soal, 

terutama jika dibandingkan dengan soal pilihan 
ganda. 

(b) Ringkas dan ekonomis dilihat dari segi rumusan 
butir soal dan dari segi cara memberikan jawaban. 

(c) Dapat dilakukan penskoran dengan mudah, cepat, 
dan objektif. 

Kelemahan bentuk soal menjodohkan adalah: 
(a) Cenderung mengukur kemampuan ingatan, 

sehingga kurang mampu mengukur kemampuan 
kognitif yang lebih tinggi. 

(b) Kemungkinan menebak dengan benar relative tinggi. 
(c) Tidak semua materi/konsep dapat dibuatkan bentuk 

soal menjodohkan. 
3) Kaidah Penulisan Soal Menjodohkan 

Kaidah penulisan bentuk soal menjodohkan adalah: 
(a) Tulislah seluruh pernyataan dalam lajur kiri dengan 

materi sejenis, dan pernyataan pad alajur kanan yang 
juga sejenis. 

(b) Tulislah pernyataan jawaban lebih banyak dari 
pernyataan soal 

(c) Susunlah jawaban yang berbentuk angka secara 
berurutan dari besar ke kecil atau sebaliknya 

(d) Tuliskan petunjuk mengerjakan tes yagn jelas dan 
mudah dipahami oleh peserta tes. 
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BAB 9 
ANALISIS BUTIR TES 

 
Analisis butir dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui dan mendapatkan informasi tentang 
karakteristik butir. Analisis dapat dilakukan dengan 
menggunakan dua pendekatan  yaitu analisis kualitatif dan 
analisis kuantitatif. Hasil analisis soal dapat digunakan 
untuk mengetahui apakah soal termasuk kategori soal baik, 
soal yang perlu diperbaiki atau revisi atau soal jelek/tidak 
dapat dijadikan sebagai alat ukur. 

Analisis butir secara kuantitatif dilakukan untuk 
mengetahui apakah soal berkualitas baik atau tidak 
berdasarkan data empiric yang diperoleh melalui uji coba. 
Soal-soal diujicobakan kepada sejumlah siswa yang 
mempunyai cirri atau karakteristik yagn sama dengan siswa 
yang akan menempuh soal-soal tersebut di kemudian hari. 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui 
apakah sebuah soal dapat membedakan siswa yang 
mempunyai kemampuan tinggi dan kemampuan rendah, 
dan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal. Khusus 
untuk soal pilihan ganda, analisis dilakukan untuk 
mengetahui penyebaran pilihan jawaban dengan melihat 
berfungsi tidaknya pengecoh. Berdasarkan  hasil analisis 
kuantitatif inilah kemudian akan diperoleh informasi 
mengenai soal baik, soal yang perlu diperbaiku, dan soal 
yang gugur. 

 
A. Tingkat Kesukaran 

Indeks Kesulitan (p) didefinisikan sebagai 
proporsi examinee/testee yang menjawab benar suatu butir 
tertentu, dengan formula: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁
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keterangan: 
n = banyaknya examinee/testee yang menjawab dengan 

benar 
N = banyaknya examinee/testee secara keseluruhan 

Berdasarkan definisi ini maka semakin tinggi 
indeks kesulitan maka butir semakin mudah, sebaliknya 
semakin kecil indeks maka butir semakin sulit. Nilai jp  
berkisar antara 0.00 sampai dengan 1.00 sedangkan kriteria 
umum untuk menginterpretasikan nilai p adalah: 

 
(1) p < 0.3 butir terlalu sulit  
(2) 0,3 0,7jp≤ ≤  0.3 ≤ p ≤ 0.7 tingkat kesulitan butir 

“sedang” 
(3) p > 0.7 butir terlalu mudah  

Berikut langkah-langkah cara memperoleh tingkat 
kesukanran dengan menggunakan data pada table berikut: 

Tabel 9.1. Respon Siswa Dari 10 Butir Soal 
Peserta 

Tes 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KUNCI C D A A C B D C D A 

Adi B B B C D C D C D A 
Ani C D B A B B D C D A 
Ali C C B A C B C C D A 

Budi A A A D C D D D C C 
Wati C C B A C B C C D A 
Cici D D B A D C C D C C 

 
Langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut: 
1) Menentukan banyak jawaban siswa yang benar untuk 

setiap soal yang diberikan. 
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Tabel 9.2.  Jumlah Respon Siswa yang benar setiap soal 

Peserta Tes 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KUNCI C D A A C B D C D A 

Adi B C C C D C D C D A 
Ani C D B A B B D C D A 
Ali C D B A C B C C D A 

Budi A A A D C D D D C C 
Wati C C B A C B C C D A 
Cici D B D A D C C D C C 

Jawaban Benar 3 2 1 4 3 3 3 4 4 4 
 

2) Menghitung tingkat kesukaran soal berdasarkan data 
pada table 9.2 sebagai berikut: 
(a) Soal nomor 1 

Pada soal nomor 1 diktehui siswa yang menjawab 
benar ada 3 orang (n = 3) dari 6 siswa yang 
mengikuti tes (N = 6). Dengan menggunakan rumus: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁

 
Maka diperoleh: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁 

=  
3
6

= 0.5 
Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 1 
adalah 0.5 artinya soal nomor 1 berada pada kategori 
sedang. 

(b) Soal nomor 2 
Pada soal nomor 2 diktehui siswa yang menjawab 
benar ada 2 orang (n = 2) dari 6 siswa yang 
mengikuti tes (N = 6). Dengan menggunakan rumus: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁

 
Maka diperoleh: 
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𝑝 =  
𝑛
𝑁 

=  
2
6

= 0.3 
Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 2 
adalah 0.3 artinya soalnomor 1 berada pada kategori 
sedang. 

(c) Soal nomor 3 
Pada soal nomor 3 diktehui siswa yang menjawab 
benar ada 3 orang (n = 1) dari 6 siswa yang 
mengikuti tes (N = 6). Dengan menggunakan rumus: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁

 
Maka diperoleh: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁 

=  
1
6

= 0.17 
Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 3 
adalah 0.17 artinya soalnomor 1 berada pada 
kategori sulit. 

(d) Soal nomor 4 
Pada soal nomor 4 diktehui siswa yang menjawab 
benar ada 4 orang (n = 4) dari 6 siswa yang 
mengikuti tes (N = 6). Dengan menggunakan rumus: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁

 
Maka diperoleh: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁 

=  
4
6

= 0.67 
Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 4 
adalah 0.67 artinya soalnomor 1 berada pada 
kategori sedang. 
 

(e) Soal nomor 5 
Pada soal nomor 5 diktehui siswa yang menjawab 
benar ada 3 orang (n = 3) dari 6 siswa yang 
mengikuti tes (N = 6). Dengan menggunakan rumus: 
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𝑝 =  
𝑛
𝑁

 
Maka diperoleh: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁 

=  
3
6

= 0.5 
Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 5 
adalah 0.5 artinya soalnomor 1 berada pada kategori 
sedang. 

(f) Soal nomor 6 
Pada soal nomor 6 diktehui siswa yang menjawab 
benar ada 3 orang (n = 3) dari 6 siswa yang 
mengikuti tes (N = 6). Dengan menggunakan rumus: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁

 
Maka diperoleh: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁 

=  
3
6

= 0.5 
Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 6 
adalah 0.5 artinya soalnomor 1 berada pada kategori 
sedang. 

(g) Soal nomor 7 
Pada soal nomor 7 diktehui siswa yang menjawab 
benar ada 3 orang (n = 3) dari 6 siswa yang 
mengikuti tes (N = 6). Dengan menggunakan rumus: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁

 
Maka diperoleh: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁 

=  
3
6

= 0.5 
Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 7 
adalah 0.5 artinya soalnomor 1 berada pada kategori 
sedang. 

(h) Soal nomor 8 
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Pada soal nomor 8 diktehui siswa yang menjawab 
benar ada 4 orang (n = 4) dari 6 siswa yang 
mengikuti tes (N = 6). Dengan menggunakan rumus: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁

 
Maka diperoleh: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁 

=  
4
6

= 0.67 
Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 8 
adalah 0.67 artinya soalnomor 1 berada pada 
kategori sedang. 

(i) Soal nomor 9 
Pada soal nomor 9 diktehui siswa yang menjawab 
benar ada 4 orang (n = 4) dari 6 siswa yang 
mengikuti tes (N = 6). Dengan menggunakan rumus: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁

 
Maka diperoleh: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁 

=  
4
6

= 0.67 
Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 9 
adalah 0.67 artinya soalnomor 1 berada pada 
kategori sedang. 

(j) Soal nomor 10 
Pada soal nomor 10 diktehui siswa yang menjawab 
benar ada 4 orang (n = 4) dari 6 siswa yang 
mengikuti tes (N = 6). Dengan menggunakan rumus: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁

 
Maka diperoleh: 

𝑝 =  
𝑛
𝑁 

=  
4
6

= 0.67 
Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 10 
adalah 0.67 artinya soalnomor 1 berada pada 
kategori sedang. 
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B. Daya Pembeda 
Daya pembeda soal adalah selisih proporsi jawaban 

benar pada kelompok siswa berkemampuan tinggi 
(kelompok atas) dan kemampuan rendah (kelompok 
bawah). Daya pembeda berkisar antara -1 sampai +1. Tanda 
negatif berarti kelompok siswa berkemampuan rendah yang 
menjawab benar soal tertentu lebih bayak dari kelompk 
siswa yang berkemampuan tinggi. 

Soal yang baik adalah soal yang mampu 
membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa 
yang berkemampuan rendah. Soal yang baik diharapkan 
memiliki indeks daya pembeda yang positif (+) artinya 
bahwa soal tersebut dapat mengukur kemampuan secara 
tepat. Sedangkan daya pembeda untuk pengecoh 
diharapkan negative (-), karena diharapkan yang terkecoh 
adalah kelompok bawah. 

Indeks Diskriminasi/Daya Pembeda (D) dapat 
dituliskan dengan formula sebagai berikut:  

𝐷 =  
𝐾𝑎
𝑛𝑎

−  
𝐾𝑏
𝑛𝑏

 

atau  
D = pa - pb 

keterangan: 
pa :  proporsi kelompok atas yang menjawab benar butir 
tertentu 
pb :  proporsi kelompok bawah yang menjawab benar butir 
yang sama 

Nilai D berkisar dari -1.00 sampai 1.00.  Kriteria 
untuk menginterpretasikan nilai jD  adalah: 
(1) D ≥ 0,25 maka daya pembeda butir termasuk kategori 

baik dan butir diterima 
(2) 0.00 < D < 0.25, butir perlu revisi 
(3) jD  < 0.00, butir harus dieliminasi 
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Berikut diberikan langkah-langkah untuk 
menghitung indeks daya pembeda dengan menggunakan 
data pada table 9.1. 
Langkah-langkah menentukan indeks daya pembeda adalah: 
(1) Menentukan skor total untuk setiap siswa dengan 

menggunakan data pada tabel 9.1. Hasil perhitungannya 
dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 9.3. Skor Total Siswa  
Peserta 

Tes 
Soal 

SKOR 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KUNCI C D A A C B D C D A 
Adi B B B C D C D C D A 4 
Ani C D B A B B D C D A 8 
Ali C C B A C B C C D A 7 

Budi A A A D C D D D C C 3 
Wati C C B A C B C C D A 7 
Cici D D B A D C C D C C 2 

 

(2) Mengurutkan data pada table 9.3 berdasarkan skor total 
dan hasilnya dapat dilihat pada table berikut: 
 

Tabel 9.4. Urutan Skor Total Siswa 

Peserta 
Tes 

Soal 

SKOR 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KUNCI C D A A C B D C D A 

Ani C D B A B B D C D A 8 

Wati C C B A C B C C D A 7 

Ali C C B A C B C C D A 7 

Adi B B B C D C D C D A 4 

Budi A A A D C D D D C C 3 

Cici D D B A D C C D C C 2 
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(3) Membagi 2 sama banyak data pada table 9.4 
Tabel 9.5. Pembagian Kelompok 

Peserta 
Tes 

Soal 

SKOR 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KUNCI C D A A C B D C D A 

Ani C D B A B B D C D A 8 

Wati C C B A C B C C D A 7 

Ali C C B A C B C C D A 7 

 Adi B B B C D C D C D A 4 

Budi A A A D C D D D C C 3 

Cici D D B A D C C D C C 2 
 

(4) Masukkan data pada langkah (3) kedalam format tabel 
9.6. Untuk kunci jawaban beri tanda bintang (*). Kolom 
O (other) diisi bila siswa menjawab lebih dari satu 
jawaban atau tidak menjawab. 

Tabel 9.6. Tabulasi Jawaban Siswa 

No Soal Kelompok 
Peneyebaran Jawaban 

A B C D O 

1 
Atas 0 0 3* 0 0 

Bawah 1 1 0* 1 0 

2 
Atas 0 0 2 1* 0 

Bawah 1 1 0 1* 0 

3 
Atas  0  3 0* 0 0 

Bawah  1  2 1* 0 0 

4 
Atas  3*  0  0  0 0 

Bawah 1*   0 1  1  0 
5 Atas  0  1 2*  0  0 
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Bawah  0 0  1*  2  0 

6 
Atas  0 3*  0   0 0 

Bawah 0   0*  2 1  0 

7 
Atas  0 0   2 1*  0 

Bawah  0  0  1 2*  0 

8 
Atas 0 0  3*  0 0 

Bawah  0 0  1* 2  0 

9 
Atas  0 0  0  3* 0 

Bawah  0 0  2  1* 0 

10 
Atas  3*  0 0  0  0 

Bawah  1*  0  2 0 0 
 
(5) Menghitung daya pembeda soal berdasarkan data pada 

tabel 9.6  sebagai berikut: 
a) Soal nomor 1 

Pada soal nomor 1, kelompok atas yang menjawab 
benar ada 3 orang, tidak ada kelompok bawah yang 
menjawab benar.  Banyaknya siswa pada kelompok 
atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang. 
Dengan demikian diperoleh: 

𝐷 =  
𝐾𝑎
𝑛𝑎

−  
𝐾𝑏
𝑛𝑏

=  
3
3
−

0
3

= 1 

Jadi daya pembeda soal nomor 1 adalah 1 berarti soal 
diterima karena nila D = 1 > 0.25 

b) Soal nomor 2 
Pada soal nomor 2, kelompok atas yang menjawab 
benar ada 1 orang, dan kelompok bawah yang 
menjawab benar ada 1 orang.  Banyaknya siswa pada 
kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 
3 orang. 
Dengan demikian diperoleh: 
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𝐷 =  
𝐾𝑎
𝑛𝑎

−  
𝐾𝑏
𝑛𝑏

=  
1
3
−

1
3

= 0 

Jadi daya pembeda soal nomor 2 adalah 0 berarti soal 
ditolak karena nila D = 0  ≤  0.00 

c) Soal nomor 3 
Pada soal nomor 3, kelompok atas tidak ada yang 
menjawab benar, dan kelompok bawah yang 
menjawab benar ada 1 orang.  Banyaknya siswa pada 
kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 
3 orang. 
Dengan demikian diperoleh: 

𝐷 =  
𝐾𝑎
𝑛𝑎

−  
𝐾𝑏
𝑛𝑏

=  
0
3
−

1
3

= −0.33 

Jadi daya pembeda soal nomor 3 adalah -0.33 berarti 
soal ditolak karena nila D = -0.33  ≤  0.00 

d) Soal nomor 4 
Pada soal nomor 4, kelompok atas ada 3 orang yang 
menjawab benar, dan kelompok bawah yang 
menjawab benar ada 1 orang.  Banyaknya siswa pada 
kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 
3 orang. 
Dengan demikian diperoleh: 

𝐷 =  
𝐾𝑎
𝑛𝑎

−  
𝐾𝑏
𝑛𝑏

=  
3
3
−

1
3

= 0.67 

Jadi daya pembeda soal nomor 4  adalah 0.67 berarti 
soal diterima karena nila D = 0.67 ≥  0.25 

e) Soal nomor 5 
Pada soal nomor 5, kelompok atas ada 2 orang yang 
menjawab benar, dan kelompok bawah yang 
menjawab benar ada 1 orang.  Banyaknya siswa pada 
kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 
3 orang. 
Dengan demikian diperoleh: 
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𝐷 =  
𝐾𝑎
𝑛𝑎

−  
𝐾𝑏
𝑛𝑏

=  
2
3
−

1
3

= 0.33 

Jadi daya pembeda soal nomor 5 adalah 0.33  berarti 
soal diterima karena nilai D = 0.33 ≥  0.25 

f) Soal nomor 6 
Pada soal nomor 6, kelompok atas ada 3 orang yang 
menjawab benar, dan kelompok bawah tidak ada 
yang menjawab benar.  Banyaknya siswa pada 
kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 
3 orang. 
Dengan demikian diperoleh: 

𝐷 =  
𝐾𝑎
𝑛𝑎

−  
𝐾𝑏
𝑛𝑏

=  
3
3
−

0
3

= 1 

Jadi daya pembeda soal nomor 6 adalah 1 berarti soal 
diterima karena nila D = 1 ≥  0.25 

g) Soal nomor 7 
Pada soal nomor 7, kelompok atas ada 1 orang yang 
menjawab benar, dan kelompok bawah yang 
menjawab benar ada 2 orang.  Banyaknya siswa pada 
kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 
3 orang. 
Dengan demikian diperoleh: 

𝐷 =  
𝐾𝑎
𝑛𝑎

−  
𝐾𝑏
𝑛𝑏

=  
1
3
−

2
3

= −0.33 

Jadi daya pembeda soal nomor 1 adalah -0.33 berarti 
soal ditolak karena nila D = -0.33 ≤  0.00 

h) Soal nomor 8 
Pada soal nomor 8, kelompok atas ada 3 orang yang 
menjawab benar, dan kelompok bawah yang 
menjawab benar ada 1 orang.  Banyaknya siswa pada 
kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 
3 orang. 
Dengan demikian diperoleh: 
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𝐷 =  
𝐾𝑎
𝑛𝑎

−  
𝐾𝑏
𝑛𝑏

=  
3
3
−

1
3

= 0.67 

Jadi daya pembeda soal nomor 8  adalah 0.67 berarti 
soal diterima karena nilai D = 0.67 ≥  0.25 

i) Soal nomor 9 
Pada soal nomor 9, kelompok atas ada 3 orang yang 
menjawab benar, dan kelompok bawah yang 
menjawab benar ada 1 orang.  Banyaknya siswa pada 
kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 
3 orang. 
Dengan demikian diperoleh: 

𝐷 =  
𝐾𝑎
𝑛𝑎

−  
𝐾𝑏
𝑛𝑏

=  
3
3
−

1
3

= 0.67 

Jadi daya pembeda soal nomor 9  adalah 0.67 berarti 
soal diterima karena nilai D = 0.67 ≥  0.25 

j) Soal nomor 10 
Pada soal nomor 10, kelompok atas ada 3 orang yang 
menjawab benar, dan kelompok bawah yang 
menjawab benar ada 1 orang.  Banyaknya siswa pada 
kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 
3 orang. 
Dengan demikian diperoleh: 

𝐷 =  
𝐾𝑎
𝑛𝑎

−  
𝐾𝑏
𝑛𝑏

=  
3
3
−

1
3

= 0.67 

Jadi daya pembeda soal nomor 10  adalah 0.67 berarti 
soal diterima karena nila D = 0.67 ≥  0.25 
 

C. Analisis Butir Tes dengan ITEMAN 
ITEM AND TEST ANALYSIS (ITEMAN) 

merupakan suatu perangkat lunak computer dengan 
menggunakan bahasa pemrograman yang khusus untuk 
digunakan dalam meakukan analisis butir tes dan soal. 
Pendekatan yang digunakan adalah menentukan kualitas 
butir soal dan tes yang diperoleh dari data empiris hasil uji 
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coba. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi 
ini adalah kualitass butir tes dan soal dari segi tingkat 
kesulitan, indeks daya beda, dan sebaran jawaban. Selain itu 
juga akan diperoleh informasi tentang kehandalan atau 
reliabilitas tes, kesalahan pengukuran (standar error) dan 
distribusi skor sekaligus output skor untuk setiap peserta tes 
(Bahrul Hayat, dkk, 1997). 

Untuk menjalankan program ITEMAN ada 
bebeerapa hal yang perlu dierhatikan, diantaranya adalah: 
1. Format data harus dalam bentuk ASCII. 
2. Data yang akan dianalisis harus berada dalam satu 

folder dengan program ITEMAN. 
3. Program ITEMAN mampu menganalisis maksimal 250 

butir soal dalam satu file dengan kapasitas 3000 
responden. 

4. Panjang karakter daam satu file adalah 255 karakter 
termasuk identits reponden. 

(Bahrul Hayat, dkk, 1997). 
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Gambar 9.1. Contoh Input Data ITEMAN dengan format file 

Data.txt 
Berdasarkan gambar 9.1 di atas, agar file data 

tersebut dapat dijalankan oleh ITEMAN, maka ada empat 
baris kontrol yang perlu diketik mulai dari baris pertama 
kolom pertama yaitu: 
(1) Baris Pertama 

Kolom Keterangan Dalam 
Contoh 

1 – 3 
4 
5 
6 
7 

Jumlah butir soal (maksimum 
250) 
Kosong/spasi 
Untuk jawaban omit (kosong) 
Kosong/spasi 

045 
- 
0 
- 
N 
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8 
9 – 10 

Untuk s0al yang belum 
sempat dikerjakan 
Kosong/spasi 
Jumlah identitas data siswa 
(maksimal 80) 

- 
10 

Keterangan: 
Kolom 1 – 3 diisi dengan angka yang menunjukkan 
jumlah butir soal yang dianalisis. Kolom 1 untuk ratusan, 
kolom 2 untuk puluhan, dan kolom 3 untuk satuan. 
Artinya untuk menuliskan jumlah butir soal sebanyak 45 
atau angka “4” dimulai pada kolom kedua dan “5” pada 
kolom ketiga. Atau dapat juga ditulis dalam bentuk 
“045”. 
Kolom 5 diisikan angka “9” atau “0” untuk butir soal 
yang tidak dijawab. 
Kolom 7 diisikan “N” untuk soal yang belum sempat 
dikerjakan. 
Kolom 9 dan 10 diisi dengan panjang karakter untuk 
identitas peserta tes. Sebagai contoh untuk identitas 
sepanjang 8 karakter dapat ditulis “08” atau “8”. 

(2) Baris Kedua 
Penulisan kunci jawaban harus sesuai dengan  kode 
untuk data baik alfabetik maupun numeric. 

(3) Baris Ketiga 
Diisi dengan angka, misalnya 2, 3, 4, … sesuai dengan 
jumlah option 

(4) Baris Keempat 
Berisi kode atau skala tes. Misalnya “Y” jika butir soal 
dianalisis dan “N” jika butir soal tidak akan dianalisis. 
Dapat pula diisi dengan bilangan “0”, “1”, “2”, dan 
seterusnya untuk tes berskala 

(5) Baris kelima 
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Berisi jawaban siswa/responden yang diketik dengan 
alphabetic maupun numeric, dengan ketentuan setiap 
satu baris menunjukkan jawaban dari sati responden. 

Untuk menjalankan program ITEMAN, maka 
langkah-langkah yang dilakukan adalah: 
(1) Aktifkan computer hingga posisi C> (baca: C prompt). 

Lalu aktifkan kursor pada subdirektori C:\ANALISIS 
dengan perintah: 
C:\CD ANALISIS (ENTER) 

(2) Yakinkan bahwa file ITEMAN.EXE sudah di install ke 
dalam sub direktori C:\ANALISIS, dan file data 
(DATA.txt) berada dalam sub direktori yang sama. 

(3) Pada posisi C:\ANALISIS>  ketik ITEMAN lalu tekan 
tombol ENTER maka akan tampil layar: 

 
Gambar 9.2. Tampilan Utama Program ITEMAN 

(4) Ketikkan nama file data yang akan dianalisis, misalnya 
DATA.txt lalu tekan tombol ENTER 



196 

 

Gambar 9.3. Tampilan Input Nama File 

Computer meminta diisikan nama output file (file hasil 
analisis) 

(5) Ketikkan nama file output (hasil) yang kita kehendaki. 
Misalnya HASIL.OT1 lalu tekan ENTER , maka akan 
muncul tampilan: 

 
Gambar 9.4. Tampilan Permintaan File HASIL.OT1 

Komputer meminta jawaban “Y” atau “N” 
(6) Ketikkan “Y” bila kita inginkan file hasil skor, atau “N” 

bila kita tidak menghendakinya. 
Bila diketik “Y”, maka akan muncul: 
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Gambar 9.5. Tampilan Permintaan menulis File SKOR.OT2 

Komputer meminta diisikan nama file untuk skor 
peserta tes. 

(7) Ketikkan nama file untuk hasik skor, misalnya 
SKOR.OT2 lalu tekan tombol ENTER, maka akan 
muncul tampilan: 

 
Gambar 9.6. Tampilan Permintaan menulis File SKOR.OT2 

Jika langkah tersebut telah dilakukan, maka proses analisis 
telah selesai. File hasil analisis (HASIL.OT1) dan hasil skor 
(SKOR.OT2). Berikut contoh HASIL.OT1. 
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Gambar 9.7. Tampilan Output ITEMAN 

(Hasil Analisis Statistik Butir Soal) 
Untuk tes/skala yang terdiri dari butir-butir yang 

bnersifat dikotomi (misalnya pilihan ganda), statistic berikut 
yang merupakan output dari setiap butir soal yang 
dianalisis, yaitu: 
(1) Seq. No adalah nomor urut butir soal dalam file data 
(2) Scale-Item adalah nomor urut butir soal dalam skala 

(tes/subtes) 
(3) Pro-. Correct adalah proporsi peserta tes yang menjawab 

benar butir soal. Nilai ekstrim (mendekati nol atau satu) 
menunjukkan bahwa soal tersebut terlalu sukar atau 
terlalu mudah untuk peserta tes. Indeks ini disebut 
sebagai indeks kesukaran soal secara klasikal. 

(4) Biser adalah indeks daya pembeda dengan 
menggunakan koefisien korelasi bisiserial. Nilai positif 
menunjukkan bahwa peserta tes yang menjawab benar 
butir soal, mempunyai skor yang relative tinggi dalam 
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tes/skala tersebut. Sebaliknya jika negative 
menunjukkan bahwa peserta tes yang menjawab benar 
butir soal memperoleh skor yang relative rendah dalam 
tes/skala. Untuk statistic pilihan jawaban (alternative) 
korelasi biserial negative sangat tidak dikehendaki untuk 
kunci jawaban dan sangat dikehendaki untuk pilihan 
jawaban yang lain (pengencoh). 

(5) Point-Biser adalah indeks daya pembeda soal dan 
pilihan jawaban (alternative) dengan menggunakan 
koefisien korelasi point biserial. 
Statistic pilihan jawaban (alternative) memberikan 
informasi yang sama dengan statistic butir soal. 
Perbedaannya adalah bahwa statistic pilihan jawaban 
dihitung secara terpisah. Untuk setiap pilihan jawaban 
dan didasarkan pada dipilih tidaknya alternative 
tersebut, bukan pada benarnya jawaban. Tanda bintang 
(*) yang muncul di sebelah kanan hasil analisis 
menunjukkan kunci jawaban. 

Hasil analisis lain yang tampil pada output  
ITEMAN adalah Statistik Tes/Skala sebagaimana yang 
terlihat pada gambar 9.7.  
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Gambar 9.8. Hasil Analisis Statistik Tes 

 
Dan output yang lain dari ITEMAN adalah SKOR peserta tes 
seperti contoh berikut: 
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Gambar 9.9. Output SKOR ITEMAN 

Baris pertama dari output menunjukkan jumlah karakter 
untuk identitas peserta tes, jumlah skala, dan nama file 
input. Kemudian hasil skala diberikan secara berurutan 
sesuai dengan urutan peserta tes dalam file data. 
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BAB 10 
PENILAIAN NON TES 

 
Penilaian merupakan pengumpulan informasi untuk 

menentukan kualitas dan kuantitas belajar siswa. Dalam 
penilaian dapat terjadi pengumpulan informasi tentang 
berbagai hal yang terkait dengan  pencapaian peserta didik 
melalui berbagai bentuk tes atau non tes. Melalui penilaian 
guru/dosen bisa menentukan apakah peserta didik 
mengalami kemajuan dalam belajar atau mampu menguasai 
kompetensi yang diharapkan. Penilaian diharapkan juga 
bermanfaat bagi peserta didik utamanya agar peserta didik 
mengetahui kemajuan belajarnya, lebih termotivasi untuk 
belajar dan lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan 
belajarnya. 

Beberapa kompetensi dan kemajuan belajar siswa 
tidak mampu diungkap hanya dengan menggunakan tes. 
Untuk mendapatkan hasil penilaian yang otentik (sesuai 
dengan kenyataan yang ada) telah banyak dikembangkan 
perangkat penilaian non tes/ asesmen alternatif. Asesmen 
alternatif adalah bentuk asesmen yang menggunakan 
berbagai cara untuk mengases siswa, selain menggunakan 
cara/asesmen tradisional (seperti tes objektif pilihan ganda, 
benar salah, dan sebagainya). Menurut definisi yang 
dikembangkan oleh McGraw-Hill School Division (2000), 
asesmen alternatif adalah asesmen yang tidak melibatkan 
suatu tes baku (butir-butir tradisional). 

 
A. Penilaian Kinerja (Performance Assessment) 

Penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai bentuk 
penilaian yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan 
dan mengaplikasikan pengetahuan, ketrampilan dan 
kelakuan kerjanya ke dalam berbagai tugas yang bermakna 
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dan melibatkan siswa sesuai dengan kriteria yang 
diinginkan. Karakteristik dari tes kinerja ada dua: 1) peserta 
tes diminta untuk mendemonstrasikan kemampuannya 
dalam mengkreasikan suatu produk atau terlibat dalam 
suatu aktivitas (perbuatan) seperti melakukan eksperimen, 
praktek dan sebagainya. 2) Produk dari tes kinerja lebih 
penting dari pada perbuatan atau kinerjanya. 

Dengan menerapkan penilaian kinerja guru bisa 
mengetahui apakah siswa mampu memahami dan 
menerapkan konsep yang telah di pahaminya. Sebagai 
contoh kita bias menyelenggarakan tes formatif untuk 
mengetahui apakah siswa memahami bahwa sebuah cerita 
terdiri atas bagian pembukaan, isi dan bagian akhir. Namun 
demikian tes semacam ini tidak dapat menjamin apakah 
siswa mampu menulis sebuah cerita dengan bagian awal, isi 
dan bagian akhir yang jelas. Pada kasus ini akan lebih 
bermanfaat apabila siswa diminta untuk menyusun cerita 
dan guru melakukan scoring terhadap produk yang 
dihasilkan dengan rubrik tertentu. 

Persiapan tes kinerja dilakukan dalam beberapa 
tahapan sbegai berikut:  
1. Dilakukan identifikasi tujuan yang ingin dicapai dengan 

menerapkan penilaian kinerja. Kita dapat menentukan 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan: 
a. Konsep, ketrampilan atau pengetahuan apa yang 

akan kita nilai? 
b. Apa yang seharusnya diketahui oleh peserta didik? 
c. Bagaimana kinerja peserta didik yang diharapkan? 
d. Tipe pengetahuan apa yang akan dinilai: rasional, 

memori ataukah proses. 
2. Memilih kegiatan yang cocok untuk menilai siswa. Selain 

berdasarkan tujuan penilaian hal-hal yang perlu 
diperhatikan dalam menentukan kegiatan untuk 
penilaian kinerja antara lain adalah: 
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a. Batasan waktu yang tersedia 
b. Ketersediaan sumber daya alat di kelas. 
c. Berapa banyak data yang diperlukan untuk 

mengetahui kualitas kinerja siswa? 
Kegiatan dalam penilaian kinerja dapat dibedakan 
menjadi informal dan formal. Kegiatan informal 
dilakukan jika guru menilai kinerja siswa tanpa 
sepengetahuan siswa misalnya bagaimana siswa 
berinteraksi dan bekerja dengan teman-temannya. 
Penilaian kinerja formal adala penilaian kinerja dimana 
siswa mengetahui bahwa dirinya dinilai dengan melalui 
kegiatan yang menunjukkan kinerjanya maupun 
menyelesaikan suatu proyek. 

3. Menentukan criteria kualitas kinerja siswa. Dalam 
kurikulum berbasis kompetensi kriteria dapat kita 
temukan pada indikator kompetensi. Penyusunan 
kriteria dapat pula dilakukan dengan memperhatikan 
beberapa hal di bawah ini: 
a. Mengidentifikasi secara keseluruhan kinerja yang 

akan dinilai 
b. Mendaftar aspek-aspek penting dari kinerja atau 

produk 
c. Membatasi jumlah kriteria yang dapat diamati 
d. Menyatakan kriteria dalam bentuk karakteristik 

produk atau kelakuan siswa yang dapat diamati. 
e. Menyusun kriteria agar dapat diamati dengan 

efektif. 
4. Menyusun rubrik kinerja. Penilaian kinerja tidak 

memiliki kriteria benar salah melainkan ingin 
mengetahui derajad kesuksesan atau kualitas. Untuk itu 
diperlukan sebuah rubrik yang sederhana dan jujur yang 
mencerminkan kriteria kinerja. 

5. Menilai kinerja. Beberapa teknik yang dapat digunakan 
dalam menilai kinerja antara lain adalah: 
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a. Pendekatan ceklis, dalam pendekatan ini kita 
mengindikasi apakah elemen tertentu dari kinerja 
terdapat dalam ceklis. 

b. Pendekatan naratif, pada pendekatan ini guru 
menuliskan narasi apa yang terjadi pada saat 
pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan ini guru 
dapat menentukan seberapa dekat kinerja siswa 
dengan standar yang ada. 

c. Pendekatan skala rating, dalam pendekatan ini guru 
mengidentifikasi seberapa besar derajad kinerja 
mendekati standar. 

d. Metode hapalan, dalam hal ini guru mengandalkan 
memorinya untuk menentukan apaka siswa sukses 
atau tidak. 
Tes kinerja dapat dimanfaatkan misalnya untuk 

mengukur kemampuan anak membaca, kegiatan fisik atau 
olahraga, praktikum. Idealnya guru harus dapat mengamati 
keseluruhan kinerja siswa, namun jika jumlah siswa terlalu 
banyak perlu dicarikan alternatif dengan membuat tabel-
tabel pengamatan yang praktis. 

 
Langkah alternatif yang bisa ditempuh adalah 

sebagai berikut : 



207 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

B. enilaian Proyek (Project Assessment) 
Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian 

terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam 
periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu 
investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, 
pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. Guru 
mungkin pernah bahkan sering meminta siswa melakukan 
suatu tugas secara berkelompok, dimana kegiatan tersebut 
dapat dirancang oleh siswa atau guru bahkan menghasilkan 
suatu produk. Sebenarnya kegiatan seperti ini dapat 
dikategorikan sebagai proyek dan investigasi yang 
dilakukan siswa. 

Kegiatan projek adalah cara yang amat baik untuk 
melibatkan siswa dalam pemecahan masalah  karena bersifat 

Memilih daftar tugas-tugas asesmen kinerja 
yang cocok dari produk atau proses yang 
dinilai di dalam tugas siswa 

Siswa diminta menyelesaikan tugas itu 
dengan dibimbing oleh DTAK 

Diskusikan penilaian itu dengan siswa 
secara individual 

Secara periodik nilailah kualitas keseluruhan pekerjaan 
siswa dengan menggunakan rubrik. DTAK dapat 
digunakan dalam penentuan dan penjelasan skor rubrik 

Nilailah produk, proses, dan penilaian diri siswa dengan 
menggunakan daftar asesmen tugas-tugas kinerja. 

Tunjukkan dan diskusikan contoh-contoh atau model 
pekerjaan dengan kualitas tinggi yang serupa tapi tidak 
sama dengan tugas yang akan dikerjakan. Kaitkan elemen 
dari contoh atau model ini dengan elemen yang tercantum 
di dalam Daftar Asesmen Tugas Kinerja (DATK) 

Siswa di minta menggunakan hasil 
penilaian dirinya untuk merevisi pekerjaan 
mereka 

Siswa diminta untuk melakukan penilaian diri atas 
produk atau proses dengan menggunakan DTAK 



208 

sangat ilmiah apalagi ditunjang dengan kegiatan yang 
berhubungan dengan dunia nyata. Projek dapat melibatkan 
siswa secara aktif dan menemukan situasi baru yang dapat 
mendorong siswa menemukan suatu masalah sehingga 
dapat menuntun mereka merumuskan hipotesis yang 
membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Untuk kelas 
rendah, projek juga menyediakan peluang bagi siswa untuk 
mengeksplorasi ide-ide ilmiah.  menggunakan materi fisik 
atau teknologi baru. Siswa dapat diarahkan untuk 
melakukan investigasi permasalahan yang ada di sekitar 
kehidupan siswa baik lingkungan sekolah maupun tempat 
tinggal siswa. Projek yang diberikan dalam konten (isi) 
pemecahan masalah, dapat digunakan siswa untuk 
melakukan eksplorasi belajar dan berpikir tantang ide yang 
mengembangkan pemahaman mereka dalam berbagai area 
isi kurikulum sains. 

Contoh Penilaian Proyek  
Mata Pelajaran  : Sains 
Nama Proyek  : Pertumbuhan Kecambah  
Alokasi Waktu  : Satu Semester  
Nama Siswa : ______________________ Kelas :  
No Aspek * Skor (1 – 

5)** 
1 Perencanaan  

a. Persiapan  
b. Rumusan Judul  

 

2 Pelaksanaan  
a. Sistematika Penulisan  
b. Keakuratan Sumber Data/Informasi  
c. Kuantitas Sumber Data  
d. Analisis Data  
e. Penarikan Kesimpulan  

 

3 Laporan Proyek   
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a. Performa  
b. Presentasi / Penguasaan  

 Total Skor  
* Aspek yang dinilai disesuaikan dengan proyek dan kondisi 

siswa/sekolah 
**Skor diberikan kepada peserta didik tergantung dari 

ketepatan dan kelengkapan jawaban yang diberikan. 
Semakin lengkap dan tepat jawaban, semakin tinggi 
perolehan skor.  

 
C. Penilaian Portofolio (Portofolio Assessment) 

Portofolio  pengumpulan secara sistematis hasil kerja 
seseorang.  Penilaian portofolio merupakan strategi 
penilaian dengan cara mengumpulkan dan menilai hasil 
kerja dan tugas siswa secara berkelanjutan sebagai acuan 
bagi guru untuk Observasi dan pertanyaan (Observation and 
Questioning) melihat apakah telah terjadi kemajuan belajar 
pada diri siswa. Sebagai gambaran sebutlah Bu Nindi seorang 
guru SD kelas awal meminta siswa setiap minggu untuk 
mengumpulkan hasil kerja berupa gambar dan cerita tentang  
gambar itu. Jika minggu lalu siswa mengumpulkan hasil 
pertamanya, pada minggu berikutnya siswa diminta untuk 
memperbaiki hasil kerjanya pada kertas yang lain, baik gambar 
maupun tulisannya. Demikian selanjutnya pada minggu-minggu 
berikutnya sehingga masing-masing siswa memiliki kumpulan 
hasil kerja (portofolio). Dua atau tiga kali dalam satu semester Bu 
Nindi mengajak siswa untuk berdiskusi tentang hasil-hasil kerja 
masing-masing. Pada akhir semester karya-karya terbaik masing-
masing siswa dipamerkan kepada orang tua sekaligus untuk acara 
pengambilan rapot. Apa yang dilakukan Bu Nindi merupakan 
salah satu bentuk penilaian portofolio. 

Dengan penilaian portofolio itu, berbagai hal 
didapatkan oleh Bu Nindi misalnya apakah seseorang 
mengalami kemajuan dalam menggambar dan menulis 
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dalam semester ini. Siapa yang memiliki potensi menulis 
yang besar, dan siapa siswa yang mengalami kesulitan. Bu 
Nindi juga bisa menunjukkan kepada orang tua tentang 
perkembangan atau ketidakberkembangan siswa. Secara 
umum Bu Nindi juga dapat mengevaluasi pembelajarannya. 

Pada kasus lain penilaian portfolio juga dapat 
dilakukan untuk mengamati perkembangan siswa secara 
umum, misalnya dalam pencapaian indikator-indikator dan 
kompetensi. Misalnya guru dapat memberikan tugas-tugas 
terarah secara periodik, mengomentari dan 
mengumpulkannya. Pada akhir semester kumpulan tugas 
itu dapat memberikan gambaran perkembangan pencapaian 
kompetensi siswa. Portfolio juga dapat dilakukan dengan 
mengumpulkan berbagai karya siswa dan menganalisisnya. 

Penilaian Portofolio bermanfaat bagi siswa, guru 
maupun orang tua.  
Bagi siswa manfaat porfolio antara lain adalah: 

1) memberi kesempatan siswa untuk memonitor dan 
berefleksi terhadap perkembangan belajarnya. 

2) memberi kesadaran bahwa perkembangan masing-
masing orang berbeda secara individual. 

3) memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mendemonstrasikan pencapaian indikator 
kompetensi. 

4) memberikan kesempatan siswa untuk menilai 
dirinya sendiri.  

5) memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanggung jawab terhadap proses belajarnya 
sendiri.  

Bagi guru portofolio berguna untuk:  
1) mengintegrasikan penilaian dan pelaporannya dalam 

proses pembelajaran 
2) menentukan contoh kerja nyata siswa yang berkaitan 

dengan indikator kompetensi 
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3) menentukan kemajuan dan pencapaian belajar siswa 
4) mendiagnosa kekuatan dan kebutuhan siswa.  

Bagi orang tua portofolio berguna untuk: 
1) agar lebih terlibat dalam proses belajar anak 
2) memungkinkannya mengetahui perkembangan dan 

kemajuan anak. 
Agar portofolio menjadi bagian integral dari kegiatan 

pembelajaran di kelas, portofolio harus direncanakan 
dengan hati-hati. Langkah-langkah yang dapat ditempuh 
antara lain adalah :  

1) Memberi keyakinan kepada siswa bahwa portofolio 
merupakan milik mereka. Supaya siswa terlibat dalam 
kerja aktif  dan mendorong mereka untuk menilai 
diri sendiri, harus diyakinkan bahwa portofolio 
merupakan milik dan upaya mereka bukan sekedar 
mengumpulkan hasil kerja supaya mendapat nilai 
yang baik 

2) Menentukan contoh kerja apa yang akan dikumpulkan. 
Berbagai contoh kerja dapat dikumpulkan, namun 
guru dapat memilih contoh kerja yang memudahkan 
mereka melihat perkembangan atau kemajuan siswa 
dalam mencapai kompetensi tertentu. 

3) Mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja siswa. Guru 
dapat mengajak siswa untuk menempatkan dan 
menyimpan kumpulan hasil kerjanya. Karya setiap 
siswa dapat ditampung dalam sebuah map, dan 
semua map diwadahi dalam  

4) Menyusun rubrik. Supaya guru dapat menilai dengan 
adil karya siswa guru perlu membuat rubrik yang 
memuat kriteria-kriteria karya yang diharapkan. 

5) Menyusun Jadwal. Perlu dilakukan penjadwalan 
misalnya berapa kali seminar dilakukan dan kapan. 
Demikian pula dengan penyelenggaraan 
pameran/display. 
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6) Melibatkan orang tua siswa. Pada waktu yang tepat 
perlu dijelaskan kepada orang tua apa itu portofolio 
dan manfaatnya. Jika memungkinkan orangtua dapat 
diajak untuk mereview hasil portofolio anaknya 
dengan harapan orangtua terlibat lebih aktif dalam 
proses belajar anaknya. 

 

Contoh Penilaian portofolio 

Penilaian Portofolio Sains 
1. Tujuan          :  mengetahui perkembangan kemampuan 

siswa dalam ketrampilan proses sains: 
berkomunikasi ilmiah. 

2. Berkas :  hasil-hasil laporan praktikum siswa. 
3. Waktu :  awal semester sampai dengan akhir 

semester 
4. Mekanisme   : Setiap kali siswa melakukan kegiatan sains 

siswa diminta membuat laporan dan 
diminta melakukan perbaikan pada 
laporan berikutnya.  

 
Penilaian Portfolio 
Mata Pelajaran : 
Nama Siswa  : 
Kelas/Semester : 
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1        

2        

3        

4        

5        

 

Beberapa kelemahan portfofolio antara lain adalah: 
pertama, menyita waktu yang cukup panjang baik di kelas 
(seminar) maupun ketika guru harus mengoreksi setiap 
karya. Kedua, membebani siswa jika banyak guru 
memberikan tugas. 

D. Penilaian Afektif (Afektif Assessment) 
Penilaian afektif adalah penilaian terhadap aspek-

aspek non intelektual seperti sikap, minat, motivasi dan 
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sebagainya. Penilaian afektif  diperlukan mengingat afektif 
berpengaruh terhadap perilaku siswa di masa depan. Alasan 
mengapa kita perlu mempromosikan pentingnya sikap 
positif siswa terhadap belajar karena siswa yang memiliki 
sikap positif terhadap belajar akan menjadi pembelajar di 
masa depan. Banyak studi juga menunjukkan bahwa sikap 
dan minat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Beberapa hal yang dapat menjadi fokus penilaian 
afektif diantaranya adalah sikap antara lain: 
1) Sikap terhadap mata pelajaran. Siswa seharusnya memiliki 

sikap yang lebih baik pada suatu mata pelajaran 
(misalnya matematika) pada akhir semester dari pada 
ketika mata pelajaran tersebut diberikan pertama kali. 
Setidaknya siswa tidak memiliki sikap negatif terhadap 
mata pelajaran setelah pembelajaran berlangsung. 

2) Sikap positif terhadap belajar. Siswa diharapkan memiliki 
sikap yang baik terhadap belajar. Siswa yang memiliki 
sikap positif terhadap belajar cenderung menjadi 
pembelajar pada masa depan.  

3) Sikap positif terhadap diri sendiri. Meskipun harga diri 
siswa dipengaruhi oleh keluarga dan kejadian di luar 
sekolah,  hal-hal yang terjadi di kelas diharapkan dapat 
meningkatkan harga diri siswa. 

4) Sikap positif terhadap perbedaan. Siswa perlu 
mengembangkan sikap yang lebih toleran dan menerima 
perbedaan seperti etnik,  jender, kebangsaan dan 
keagamaan. 

Penilaian afektif juga dapat melihat fokus nilai 
semacam kejujuran, integritas, keadilan dan nilai kebebasan. 
Banyak teknik dikembangkan untuk menilai afektif, namun 
yang sering digunakan adalah dengan memanfaat skala 
likert. Langkah-langkah dalam menyusun skala likert antara 
lain adalah: 
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1) Memilih variabel afektif yang akan diukur. 
2) Membuat beberapa pernyataan tentang variabel afektif yang 

dimaksudkan. 
3) Mengklasifikasikan pernyataan positif atau negatif. 
4) Menentukan frase atau angka yang dapat menjadi alternatif 

pilihan.  Misalnya SS= sangat setuju, S= setuju, T= tidak 
setuju, ST= sangat tidak setuju. 

5) Menyusun pernyataan dan pilihan jawaban menjadi sebuah 
alat penilaian. 

6) Melakukan ujicoba  
7) Mengidentifikasi dan membuang butir-butir pernyataan yang 

kurang baik. 
8) Melaksanakan penilaian afektif. 

Dalam penilaian afektif guru tentunya 
mengharapkan agar siswa merespon skala likert secara 
sungguh-sungguh. Agar tidak terjadi kendala dalam 
menentukan respon sesuai dengan kondisi sebenarnya, 
siswa tidak perlu mencantumkan namanya dalam lembar 
penilaian afektif. 

Contoh Penilaian Sikap-Sikap terhadap Pelajaran Sains 

Petunjuk: 

a) Pengisian skala ini tidak ada hubungannya dengan 
prestasi belajar, anda tidak perlu mencantumkan nama 
dan nomor absen 

b) Pilihlah dengan melingkari jawaban yang paling sesuai 
dengan pernyataan di bawah ini 

N
o Pernyataan 

Sanga
t 

Setuj
u 

Setuj
u 

Tidak 
Setuju 

Sanga
t 

Tidak 
Setuju 
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1 Saya 
mempersiapkan 
diri untuk 
menerima 
pelajaran sains di 
kelas 

SS S TS STS 

2 Saya berperan 
aktif dalam 
pembelajaran sains 

SS S TS STS 

3 Saya suka 
melakukan 
percobaan sains 

SS S TS STS 

4 Saya tertarik 
artikel yang 
berhubungan 
dengan sains 

SS S TS STS 

5 Saya memperkaya 
keterangan guru 
sains dengan 
membaca buku-
buku penunjang 

SS S TS STS 

6 Saya mengulang 
pelajaran sains 
dirumah 

SS S TS STS 

7 ……………………
…………………. 

SS S TS STS 
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E. Penilaian Diri 
Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana 

peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri 
berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian 
kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran 
tertentu didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah 
disiapkan. Tujuan utama dari penilaian diri adalah untuk 
mendukung atau memperbaiki proses dan hasil belajar. 
Hasil penilaian diri dapat digunakan guru sebagai bahan 
pertimbangan untuk memberikan nilai.  
 
Jenis-jenis Evalias Diri 
a. Penilaian Langsung dan Spesifik, yaitu penilaian secara 

langsung, pada saat atau setelah selesai melakukan 
tugas, untuk menilai aspek-aspek kompetensi tertentu 
dari suatu mata pelajaran.  

b. Penilaian Tidak Langsung dan Holistik, yaitu penilaian 
yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang, 
untuk memberikan penilaian secara keseluruhan.  

c. Penilaian Sosio-Afektif, yaitu penilaian terhadap unsur-
unsur afektif atau emosional. Misalnya, peserta didik 
dapat diminta untuk membuat tulisan yang memuat 
curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu.  

Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif 
terhadap perkembangan kepribadian seseorang. 
Keuntungan penggunaan penilaian diri di kelas antara lain:  
a.  dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, 

karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya 
sendiri;  

b.  peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan 
dirinya, karena ketika mereka melakukan penilaian, 
harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan 
kelemahan yang dimilikinya;  
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c.  dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta 
didik untuk berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk 
jujur dan objektif dalam melakukan penilaian.  

 

Contoh Penilaian Diri  
Mata Pelajaran  : Matematika  
Aspek  : Kognitif  
Alokasi Waktu  : 1 Semester  
Nama Siswa  : _________________  Kelas :  

 
No. Standar Kompetensi/ 

Kompetensi Dasar  
Tanggapan Keterangan 

1 0 
 Aljabar 

a. Menggunakan 
aturan pangkat  
b. Menggunakan 
aturan akar  
c. Menggunakan 
aturan logaritma  
d. Memanipulasi 
aljabar  

  1 = Paham  
0 = Tidak 
Paham  
 

2 dst    
 
Catatan:  
Guru menyarankan kepada peserta didikk untuk 
menyatakan secara jujur sesuai kemampuan yang 
dimilikinya, karena tidak berpengaruh terhadap nilai akhir. 
Hanya bertujuan untuk perbaikan proses pembelajaran.  
Lembar Evaluasi Diri Siswa 
No. Aspek yang dinilai Skor 

Maksimal Siswa Guru 
1. Kemampuan siswa 

mengemukakan ide 
15   

2. Kejujuran 20   
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mengemukakan fakta 
3. Kemampuan 

merefleksi diri 
10   

4. Mengidentifikasi 
kemajuan diri 

20   

5. Mendeskripsikan hasil 
temuan 

20   

 
Penilaian konsep diri siswa dapat dilakukan melalui 
inventori. 
Contoh Format Penilaian Konsep Diri Siswa 

No. Pernyataan 
Alternatif 

Ya Tidak 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

Saya tertarik waktu membahas 
tentang    perkembangan penyusunan 
sistem periodik. 
Saya dapat merasakan manfaat 
belajar unsur dengan segala  
keunikan sifatnya . 
Saya yakin banyak unsur yang sangat 
bermamfaat yang belum saya 
ketahui. 
Belajar mengenal unsur-unsur 
menambah keyakinan saya terhadap 
kebesaran Tuhan Yang Maha 
Pencipta. 
Belajar mengenal unsur-unsur sangat 
menarik, karena langsung dapat saya 
amati.      
Saya tertarik membahas sifat-sifat 
unsur dan keteraturan sifat periodik 
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unsur. 
Saya ..........dst 

 
F. Rubrik Penilaian 

Rubrik penskoran (scoring rubric) yang sering dikenal 
dengan rubrik merupakan gambaran skema penskoran yang 
dibuat oleh guru atau evaluator sebagai panduan dalam 
menganalisis/menskor produk yang dihasilkan siswa atau 
proses yang dilakukan oleh siswa. 

Rubrik umumnya diterapkan ketika kita harus 
melakukan justifikasi kualitas atau mengevaluasi 
permasalahan dan aktivitas-aktivitas yang luas. Contoh 
sederhana rubrik adalah pedoman penskoran yang kita buat 
untuk menskor hasil tes esay siswa. Tanpa adanya rubrik 
mungkin penskoran kita akan bias dan dipengaruhi oleh 
perasan sesaat kita atau dengan kata lain tidak obyektif. 

Di bawah ini adalah contoh rubrik untuk menskor 
karya tulis atau karangan siswa. 

Mendekati harapan 
menjadi draf laporan 

profesional 

Skor 3 

 

• Secara umum hasil karya 
mudah diikuti. Kombinasi 
beberapa hal ini nampak dalam 
dokumen. 
1. Secara keseluruhan 

menggunakan hubungan 
antar kalimat yang efektif 

2. Menggunakan format 
profesional 

3. Grafik-grafik yang 
digunakan menggambarkan 
dan dengan jelas 
mendukung tujuan 
dokumen. 

• Dukumen jelas dan ringkas dan 
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secara keseluruhan 
menggunakan tata bahasa 
dengan benar 

Cukup Baik 

Skor 2 

 

• Dokumen dapat dengan mudah 
diikuti, kombinasi beberapa hal 
ini nampak dalam dokumen. 
1. Menggunakan hubungan 

antar kalimat tingkat dasar. 
2. Menggunakan format yang 

terstruktur 
3. Terdapat beberapa grafik 

namun tidak dengan jelas 
dijabarkan. 

• Dokumen mengandung sedikit 
gangguan yang muncul dalam 
kombinasi berikut: 
1. alur pemikiran 
2. Grafik yang tak perlu 
3. Tata bahasa 

 

Perlu Peningkatan 

Skor 1 

 

• Organisasi sulit diikuti akibat 
kombinasi beberapa hal di 
bawah: 
1. kurang baiknya hubungan 

antar kalimat 
2. Format yang tidak ringkas 
3. Informasi tidak cukup dan 

tidak relefan 
4. Grafik yang tidak jelas 

• Dokumen mengandung 
sejumlah gangguan yang 
muncul dalam kombinasi: 
1. Alur pemikiran 
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2. Presentasi grafik 
3. Grammar 
 

Sangat Kurang 

Skor 0 

 

• Dokumen dan isinya  
nampak tidak terorganisasi 
dengan baik  

• Kalimat-kalimat sulit 
dibaca dan dipahami 

Dalam contoh rubrik penskoran karya siswa 
sebenarnya dapat dipergunakan teknik yang lain. Misalnya 
dengan menggunakan teknik ceklis pada tabel yang telah 
disiapkan atau dengan cara pembobotan. Namun 
penggunaan rubrik dapat memberi setidaknya dua manfaat: 
1) Dapat memberikan gambaran sejauh mana kemampuan 
yang telah dicapai siswa. 2) Dapat memberikan umpan balik 
kepada siswa tentang bagaimana seharusnya mereka untuk 
memperbaiki kinerjanya. 

Tahap-tahap menyusun rubrik adalah: 
1. Menentukan kriteria penampilan terbaik dari produk 

atau proses yang diskor 
2. Menentukan kriteria penampilan terburuk. 
3. Menentukan banyaknya tingkat skor. 
4. Menambahkan kriteria skor. 

Dalam menentukan kriteria rubrik dianjurkan 
menggunakan kata kerja operasional. Sebagai contoh dalam 
matematika, kriteria ” siswa dapat melakukan operasi 
hitung tanpa kesalahan ” lebih operasional dari pada ” siswa 
dapat melakukan operasi hitung dengan baik”. 

Rubrik diperlukan atau tidak diperlukan tidak 
bergantung pada mata pelajaran atau tingkat kelas. Tetapi 
lebih kepada tujuan assessment. Rubrik sering digunakan 
dalam portofolio, kinerja, aktivitas kelompok dan  tes essay. 
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BAB 11 
TEORI TES 

 
Teori tes dalam bidang pengukuran dikenalkan dua 

istilah yaitu teori tes klasik dan teori tes modern yang lebih 
dikenal dengan istilah teori respons butir. Teori tes modern 
atau biasa disebut dengan teori respon butir ( item response 
theory) dikembangkan oleh para ahli pengukuran bidang 
psikologi dan pendidikan sebagai upaya meminimalkan 
kekurangan-kekurangan yang ada dalam teori tes klasik. 
Perhitungan dalam analisis butir berdasarkan teori ini dapat 
dilakukan dengan menggunakan bantuan program statisti. 
Sebagaimana halnya dalam teori klasik, dalam teori respon 
butir juga didasari oleh postulat dasar.  

Ada dua postulat dasar dari teori tes modern 
(Hambelton, Swaminathan & Rogers, 1991: 7), yaitu: (1) hasil 
kerja seorang peserta tes pada suatu butir soal dapat 
diprediksikan (atau dijelaskan) dari suatu jenis faktor –
faktor yang disebut sifat-sifat, sifat-sifat laten, atau 
kemampuan; (2) hubungan antara hasil kerja peserta tes 
pada suatu butir tes dengan sifat –sifat yang mendasarinya 
dapat dideskripsikan oleh fungsi yang meningkat yang 
bersifat monotonic yang disebut dengan fungsi karakteristik 
butir (item characteristic function atau item characteristic curve 
(ICC). Fungsi ini menje1askan, jika taraf sifat – sifat 
(kemampuan meningkat, maka probabilitas menjawab benar 
pada suatu butir tes juga meningkat 
 
A. Teori Tes Klasik 

Salah satu teori pengukuran yang tertua didunia 
pengukuran behavioral adalah classical true-score theory. 
Teori ini dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan teori 
tes klasik. Teori tes klasik merupakan sebuah teori yang 
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mudah dalam penerapannya serta model yang cukup 
berguna dalam mendeskripsikan bagaimana kesalahan 
dalam pengukuran dapat mempengaruhi skor amatan. 

Inti teori tes klasik adalah asumsi-asumsi yang 
dirumuskan secara sistematis serta dalam jangka waktu 
yang lama. Dari asumsi-asumsi tersebut kemudian 
dijabarkan dalam beberapa kesimpulan. 

1. Asumsi Teori Tes Klasik 
Salah satu teori pengukuran yang tertua didunia 

pengukuran behavioral adalah classical true-score theory. Teori 
ini dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan teori tes 
klasik. Teori tes klasik merupakan sebuah teori yang mudah 
dalam penerapannya serta model yang cukup berguna 
dalam mendeskripsikan bagaimana kesalahan dalam 
pengukuran dapat mempengaruhi skor amatan. Inti teori 
klasik adalah asumsi-asumsi yang dirumuskan secara 
sistematis serta dalam jangka waktu yang lama. Dari asumsi-
asumsi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa 
kesimpulan. Ada tujuh macam asumsi yang ada dalam teori 
tes klasik ini. Allen & Yen (1979) menguraikan asumsi-
asumsi teori klasik sebagai berikut: 
a) Asumsi pertama teori tes klasik adalah bahwa terdapat 

hubungan antara skor tampak (observed score) yang 
dilambangkan dengan huruf X, skor murni (true score) 
yang dilambangkan dengan T dan skor kasalahan (error) 
yang dilambangkan dengan E. Besarnya skor tampak 
ditentukan oleh skor murni dan kesalahan pengukuran. 
Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan X 
= T + E. 

b) Asumsi kedua adalah bahwa skor murni (T) merupakan 
nilai harapan  E(X) yang secara matematis dituliskan 
E(X) = T.  Dengan demikian skor murni adalah nilai rata-
rata skor perolehan teoretis sekiranya dilakukan 
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pengukuran berulang-ulang (sampai tak terhingga) 
terhadap seseorang dengan menggunakan alat ukur 
yang sama. 

c) Asumsi ketiga teori tes klasik menyatakan bahwa tidak 
terdapat korelasi antara skor mumi dan skor kesalahan 
pada suatu tes yang dilaksanakan (ρTE = 0). Implikasi 
dari asumsi adalah seseorang peserta tes yang memiliki 
skor murni tinggi tidah harus memiliki skor kesalahan 
yang rendah, demikian pula terhadap peserta tes yang 
memiliki skor murni yang rendah belum tentu memiliki 
skor kesalahan yang tinggi. 

d) Asumsi keempat meyatakan bahwa korelasi antara 
kesalahan pada pengukuran pertama dan kesalahan 
pada pengukuran kedua adalah nol (ρE1E2 = 0). Artinya 
bahwa skor-skor kesalahan pada dua tes untuk 
mengukur hal yang sama tidak memiliki korelasi 
(hubungan). Dengan demikian besarnya kesalahan pada 
suatu tes tidak bergantung kesalahan pada tes lain. 

e) Asumsi kelima menyatakan bahwa jika terdapat dua tes 
untuk mengukur atribut yang sama maka skor kesalahan 
pada tes pertama tidak berkorelasi dengan skor murni 
pada tes kedua (ρE1T2 = 0). Asumsi ini akan gugur jika 
salah satu tes tersebut ternyata mengukur aspek yang 
berpengaruh terhadap terjadinya kesalahan pada 
pengukuran yang lain. 

f) Asumsi keenam teori tes klasik adalah dua buah 
perangkat tes dapat dikatakan sebagai tes-tes yang 
pararel jika skor-skor populasi yang menempuh kedua 
tes tersebut mendapat skor murni yang sama (T1 = T2) 
dan varian skor-skor kesalahannya sama (σ2E1 = σ2E2 ). 

g) Asumsi ketujuh dari teori tes klasik menyatakan tentang 
definisi tes yang setara (essentially τ equivalent). Jika dua 
perangkat tes mempunyai skor-skor perolehan X1 dan X2 
yang memenuhi asumsi 1 sampai 5 dan apabila untuk 
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setiap populasi subyek X1 = X2 + C12, dimana C12 adalah 
sebuah bilangan konstanta. 

Asumsi-asumsi teori klasik sebagaimana 
disebutkan di atas memungkinkan untuk dikembangkan 
dalam rangka pengembangan berbagai formula yang 
berguna dalam melakukan pengukuran psikologis. Daya 
beda, indeks kesukaran, efektifitas distraktor, reliabilitas dan 
validitas adalah formula penting yang disarikan dari teori 
tes klasik. 

2. Interpretasi Reliabilitas Berdasarkan Teori Tes Klasik 
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan tes adalah reliabilitas atau keandalan tes 
tersebut. Dalam teori tes klasik terdapat beberapa penafsiran 
terkait reliabilitas Allen dan Yen, 1979) yaitu: 
a) ρXX’ = korelasi antara skor tampak dari dua tes yang 

parallel. 
Reliabilitas tes ditentukan oleh sejauh mana distribusi 
skor tampak pada dua tes parallel berkorelasi. Bila setiap 
peserta tes memperoleh skor yang sama pada tes X dan 
X’ yang parallel, dan ada varians pada masing-masing 
distribusi skor tampak tersebut, maka kedua tes 
memiliki reliabilitas sempurna yaitu ρXX’ = 1,00. 
Sebaliknya jika distribusi skor tampak pada suatu tes 
tidak berkorelasi sama sekali dengan distribusi skor 
tampak pada tes X dan tes X’, maka kedua tes tersebut 
tidak berkorelasi  dan koefisien reliabilitanya adalah ρXX’ 
= 0,00. Interpretasi ini menjadi asumsi dalam dasar 
pendekatan estimasi reliabilitas tes paralel 

b) ρXX’ = besarnya proporsi varians X yang dijelaskan oleh 
hubungan linearnya dengan X’. 
Interpretasi ini berasal dari penafsiran koefisien 
determinasi sebagaimana biasanya dilakukan pada 
penafsiran koefisien korelasi linear Pearson. Jadi dalam 
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hal ini, besarnya kuadrat koefisien reliabilitas dapat 
diartiklan sebagai besarnya proporsi varians suatu tes 
yang dijelaskan oleh variasi sekor pada tes lain yang 
parallel dengan tes tersebut. Interpretasi ini akan menilai 
apakah suatu koefisien reliabilitas dapat dianggap cukup 
bermakna atau tidak. 

c) ρXX’ =  𝜎𝑇
2

𝜎𝑋
2  

Koefisien reliabilitas dinyatakan oleh perbandingan atau 
rasio varians skor sebenarnya atau murni dan varians 
skor tampak. Atau proporsi varians skor tampak yang 
merupakan varians skor murni. Koefisien reliabilitas 
sebesar 0.90 berarti bahwa 90 persen caria varians skor 
tampak merupakan varians skor murni. Bila semua 
perbedaan yang terjadi pada skor tampak merefleksikan 
perbedaan skor murni peserta tes, yaitu 𝜎𝑇2 = 𝜎𝑋2, maka 
reliabilitas tes tersebut adalah sempurna dengan 
koefisien ρXX’ = 1,00. 

d)  ρXX’ = r2XT 
Hal ini ditafsirkan bahwa koefisien reliabilitas 
merupakan kuadrat koefisien korelasi antara skor 
tampak dan skor murni. Jadi jika koefisien reliabolitas rXX 
= 0.64, maka rXT = 0.80. 

e) ρXX’ = 1 - ρ2XE 
Koefisien reliabilitas adalah satu dikurangi kuadrat 
koefisien korelasi antara skor tampak dan error 
component. Hal ini berarti bahwa semakin besar koefisien 
korelasi antara skor tampak dengan error component 
maka semakin kecil koefisien reliabilitasnya.  

f) ρXX’ = 1 -   𝜎𝐸
2

𝜎𝑋
2  

Koefisien reliabilitas sama dengan satu dikurangi rasio 
antara varians error dan varians skor tampak. 
Interpretasi ini mengaitkan reliabilitas dengan besarnya 
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proporsi varians error yang dicerminkan oleh varians 
skor tampak. 
Koefisien reliabilitas yang diperoleh dengan 
menggunakan perhitungan skor tampak merupakan 
suatu estimasi. Sedangklan besarnaya reliabilitas yang 
sesungguhnya tidak pernah diketahui secara pasti. 
Secara teoritik koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00 
sampai 1,00 akan tetapi secara empiric koefisien 
reliabilitas suatu tes tidak pernah mencapai 1,00. 
 

B. Teori Respon Butir 
1. Pengantar Teori Respon Butir 

Teori Respon Butir (Item Response Theory/IRT) 
menggambarkan hubungan antara kemampuan orang dan 
parameter butir melalui model matematika. Butir-butir yang 
mempunyai hanya dua pilihan respon (benar dan salah) 
dimodelkan oleh IRT dikotomous. Butir-butir yang 
mempunyai lebih dari dua pilihan respon dapat dimodelkan 
oleh IRT polytomous. 

Model respons butir dikotomus yang 228tatist yang 
komputasinya paling sederhana adalah model logistic. 
Model logistic memiliki tiga macam, yaitu model logistic 1-
PL, 2-PL, dan 3-PL. perbedaan ketiga model logistic tersebut 
terletak pada banyaknya parameter yang digunakan dalam 
menggambarkan karakteristik butir dalam model yang 
digunakan. Parameter-parameter yang digunakan tersebut 
adalah ibdeks kesukaran, indeks daya beda, dan tebakan 
(pseudo guessing). 

 
2. Asumsi Teori Respon Butir 

Sebagaimana halnya dalam teori tes klasik, dalam 
teori respon but ir juga mengandung asumsi-asumsi yang 
mendasarinya, yaitu: (a) Unidemensionalitas, (b) 
Independensi 228tati, dan (c) Fungsi karakteristik butir 
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menyatakan hubungan yang sebenarnya antara 229tatisti 
yang tak terobservasi (yaitu kemampuan) dengan variable 
terobservasi (yaitu respon butir) (Hambleton., Swaminathan, 
& Rogers, 1991: 9; Surabrata, 2000: 28). Asumsi 
unidemensionalitas dan independensi 229tati dapat 
dijelaskan sebagai berikut: Asumsi unidemensionalitas 
menyatakan bahwa hanya satu kemampuan yang diukur 
oleh sekumpulan butir-butir soal dalam suatu tes. Asumsi 
ini pada praktik sukar dipenuhi, sebab terdapat banyak 
faktor yang dapat mempengaruhi hasil suatu tes. Faktor-
faktor tersebut antara lain tingkat motivasi, kecemasan, 
kemampuan untuk bekerja cepat, dan keterampilan kognitif 
lain diluar kemampuan yang diukur oleh sekumpulan butir 
soal dalam suatu tes. Hal yang dimaksud dengan 
unidemensionalitas dalam hal ini adalah adanya faktor-
faktor dominan yang mempengaruhi hasil suatu tes. Faktor 
–faktor dominan itulah yang disebut kemampuan yang 
diukur oleh suatu tes. 

Asumsi independensi menyatakan bahwa sikap 
kemampuan yang empengaruhi suatu tes adalah konstan, 
maka respon peserta tes pada setiap pasang butir soal adalah 
independen secara 229tatistic. Dengan k ata lain, asumsi 
independensi local menyatakan bahwa tidak ada korelasi 
antara respon peserta tes pada butir soal yang berbeda. Hal 
ini juga berarti bahwa kemampuan yang dinyatakan dalam 
model adalah sau-satunya faktor yang mempengaruhi 
respon peserta tes pada butir-butir soal 

3. Model TRB 1-PL 
Model 1-PL disebut juga model Rasch ditentukan oleh 

satu karakteristik butir, yaitu indeks kesukaran butir. Model 
1-PL mempunyai bentuk umum sebagai berikut: 
(Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991: 12) 
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Pi(θ) =  
e(θ−bi)

1 +  e(θ−bi)
 , i = 1, 2, 3, . . . , n 

dengan: 
Pi(θ)=  Probabilitas menjawab benar butir I oleh peseerta 
berkemampuan θ 
θ      =  Kemampuan Peserta 
bi     =  Indeks kesukaran butir ke-i 
e      =  bilangan transenden yang besarnya mendekati 2.718 
n      =  banyaknya butir dalam tes 
Parameter 𝑏𝑖 merupakan titik pada skala kemampuan 
dimana probabilitas menjawab benar 0.5. parameter ini 
adalah suatu parameter lokasi yang menunjukkan posisi 
kurva karakteristik butir dalam hubungannya dengan skala 
kemampuan. Semakin besar nilai parameter 𝑏𝑖 maka 
semakin besar kemampuan yang diperlukan untuk 
menjawab benar dengan peluang 0.5, berarti semakin sukar 
butir i. Butir yang sukar, lokasi kurva karakteristiknya 
berada di sebelah kanan dari kurva pada kurva karakteristik 
butir mudah pada skala kemampuan. 

 
Gambar 11.1. Item Characteristic Curve Model 1-PL 
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4. Model TRB 2-PL 
Model 2-PL suatu butir i ditentukan oleh dua 

karakteristik butir, yaitu indeks kesukaran buitir 𝑏𝑖 dan daya 
beda butir 𝑎𝑖. Model 2-L mempunyai bentuk umum sebagai 
berikut (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991: 15): 

Pi(θ) =  
eDai(θ−bi)

1 +  eDai(θ−bi)
 , i = 1, 2, 3, . . . , n 

dengan: 
Pi(θ) =  Probabilitas menjawab beanr butir I oleh peseerta 
berkemampuan θ 
θ =  Kemampuan Peserta 
ai =  Indeks Daya Bedabutir ke-i 
bi =  Indeks kesukaran butir ke-i 
e =  bilangan transenden yang besarnya mendekati 
2.718 
n =  banyaknya butir dalam tes 
D =  faktor skala yang nilainya 1.7 

 
Gambar 11.2. Item Characteristic Curve Model 2-PL 

 
5. Model TRB 3-PL 

Persamaan model logistic 3-PL sebagai berikut 
(Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991: 17): 
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Pi(θ) = ci +  (1 −  ci) 
eDai(θ−bi)

1 + eDai(θ−bi)
 , i = 1, 2, 3, . . . , n 

dengan: 
Pi(θ) =  Probabilitas menjawab beanr butir I oleh peseerta 
berkemampuan θ 
θ =  Kemampuan Peserta 
ai =  Indeks Daya Bedabutir ke-i 
bi =  Indeks kesukaran butir ke-i 
ci =  tebakan butir ke-i 
e =  bilangan transenden yang besarnya mendekati 
2.718 
n =  banyaknya butir dalam tes 
D =  faktor skala yang nilainya 1.7 

 
Gambar 11.3. Item Characteristic Curve Model 3-PL 

 
Bila dalam model 3-PL, jika parameter 𝑐𝑖 = 0, maka 

didapat model 2-PL. selanjutnya bila model 3-PL parameter 
𝑐𝑖 = 0 dan 𝑎𝑖 = 1 maka didapat model 1-PL atau model 
Rasch. Ketiga model tersebut dalam implementasinya 
biasanya didasarkan pertimbangan empiric, misalnya model 
data fit, kecocokan antara model yang digunakan dengan 
data yang ada. 
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Nilai kemampuan peserta (𝜃) terletak diantara -3 
sampai +3, sesuai dengtan daerah asal distrobusi normal. 
Pernytataan ini merupakan asumsi yang mendasari besar 
nilai 𝑏𝑖. Secara teoritis, nilai 𝑏𝑖 terletak diantara -∞ sampai 
+∞, sedangkan dalam praktik nilai 𝑏𝑖 berkisar antara -2 
sampai +2. Ika nilai 𝑏𝑖 mendekati -2, maka indeks kesukaran 
butir sangat rendah, sedangkan jika nilai 𝑏𝑖 mendekati +2, 
maka indeks kesukaran butir sangat tinggi untuk kelompok 
peserta tes. 

Parameter indeks daya beda 𝑎𝑖 adalah kemiringan 
kurva karakteristik butir di titik 𝑏𝑖 pda skala kemampuan 
tertentu. Karena merupakan kemiringan, berarti semakin 
besar kemiringannya, maka semakin besar indeks daya beda 
butir tersebut. Secara teoritis, nilai 𝑎𝑖 terletak di antara -∞ 
sampai +∞, namun dalam praktik nilai 𝑎𝑖 terletak antara 0 
dan 2. 

Parameter 𝑐𝑖 merupakan asimtot bawah yag tidak nol 
pada kurva karakteristik butir.  Parameter ini 
menggambarkan probabilitas peserta dengan kemampuan 
rendah menjawab dengan benar pada suatu butir yang 
mempunyai indeks kesukaran yang tidak sesusai dengan 
kemampuan peserta tersebut. Untuk suatu butir i, nilai 𝑐𝑖 
berkisar antara 0 dan 1. Suatu butir tes dikatakan baik jika 
nilai 𝑐𝑖 tidak lebih dari 1/k, dengan k banyaknya pilihan 
jawaban. 
 
6. Fungsi Informasi 

Pada teori respons butir, dikenal fungsi informasi 
yang digunakan untuk menggambarkan 
sumbangan/kekuatan butir soal dalam mengungkap 
latent trait. Fungsi informasi pada model logistik satu 
parameter (1-PL) memenuhi persamaan berikut: 
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I𝑌(𝜃) =  
𝐷2𝑒𝐷(𝜃−𝑏𝑗)

�1 + 𝑒𝐷(𝜃−𝑏𝑗)�
2 

Fungsi informasi pada model logistik dua parameter (2-
PL) memenuhi persamaan berikut: 

I𝑌(𝜃) =  
𝐷2𝑎𝑌2𝑒𝐷𝑎𝑗(𝜃−𝑏𝑗)

�1 + 𝑎𝑌2𝑒𝐷𝑎𝑗(𝜃−𝑏𝑗)�
2 

Fungsi informasi pada model logistik tiga parameter (3-
PL) memenuhi persamaan berikut: 

I𝑌(𝜃) =  
(1 − 𝑐𝑌)𝐷2𝑎𝑌2

�𝑐𝑌 + 𝑒𝐷𝑎𝑗(𝜃−𝑏𝑗) ��1 + 𝑒−𝐷𝑎𝑗(𝜃−𝑏𝑗)�
2 

Fungsi informasi tes akan tinggi jika butir soal 
penyusunnya mempunyai fungsi informasi yang tinggi 
pula. Fungsi informasi tes secara matematis dapat 
dituliskan sebagai berikut: 

𝐼(𝜃) =  �
𝑃𝑖′(𝜃)2

𝑃𝑖(𝜃)𝑄𝑖(𝜃)

𝑛

𝑖=1

 

(Hambleton dan Swaminathan, 1985: 104) 

Parameter butir dan parameter peserta merupakan 
hasil estimasi, sehingga kebenarannya bersifat probabilitas 
dan tidak bebas terhadap kesalahan pengukuran. Untuk 
menentukan nilai kesalahan pengukuran skor seorang 
peserta tes maka diperlukan informasi yang berkenaan 
dengan Standard Error of Measurement (SEM). 

Menurut teori respons butir, Standard Error of 
Measurement (SEM) berkaitan erat dengan fungsi 
informasi. Fungsi informasi dengan SEM mempunyai 
hubungan yang berbanding terbalik kuadratik, semakin 
besar fungsi informasi maka SEM semakin kecil dan 
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sebaliknya maka bentuk hubungan keduanya 
memenuhi persamaan: 

𝑆𝑆𝑆�𝜃�� =  
1

�𝐼(𝜃)
 

(Hambleton dan Swaminathan, 1985: 104) 
Pada model 1-PL, 2-PL, dan 3-PL, fungsi informasi 

butir mencapai ilai maksimum jika niai parameter cirri 
peserta θ sama dengan atau sedikit di atas nilai parameter 
cirri butir bj dan pada model 2-PL dan 3-PL secara 
keseluruhan akan meningkat jika nilai parameter cirri butir 
aj meningkat dan pada model 3-PL secara keseluruhan akan 
meningkat jika nilai parameter cirri butir cj menurun. 

Hasil analisis data UN Matematika dengan IRT 3-PL 
menggunakan Bilog-MG mengahaslkan suatu grafik nilai 
fungsi informasi sebagai berikut: 

 

 
Gambar 11.4. Nilai Fungsi Informasi UN Matematika IRT 

Model 3-PL 
 

C. Kelemahan dan Kelebihan Teori Tes Klasik 
Sesempurna apapu suatu teori tentu juga 

mempunyai kelemahan-kelemahan. Demikian halnya 
dengan teori tes klasi dalam pengukuran pendidikan. 
Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh 
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teori tes klasik khususnya dalam menyajikan informasi 
tentang kemampuan peserta tes yaitu: 
1. Statistik butir yang berupa tingkat kesukaran dan daya 

pembeda butir tes tergantung pada karakteristik peserta 
tes. Jika kemampuan peserta tes tinggi maka indeks 
kesukaran butir juga akan tinggi, akan tetapi jika 
kemampuan peserta tes rendah maka tingkat kesukaran 
butir juga rendah. Kemudian besarnya daya pembeda 
yang serign dinyatakan dengan koefisien point biserial 
tergantung pada homogenitas kelompok peserta tes. 
Semakin heterogen kemampuan peserta tes maka akan 
semakin tinggi daya pembeda butir tes. Besarnya indeks 
kesukaran dan daya pembeda butir tes akan 
mempengaruhi reliabilitas tes tersebut. Tes yang sangat 
sukar atau sangat mudah cenderung mempunyai 
pembeda yang rendah seehingga akan memiliki indeks 
kehandalan yang redah. 

2. Estimasi kemampuan peserta tes tergantung pada butir 
tes yang ujikan. Jika tesnya sulit maka kemampuan 
peserta akan rendah dan sebaliknya jika tesnya mudah 
maka kemampuan peserta tes akan kelihatan tinggi. 
Sehingga kemampuan peserta tes tergantung pada 
karakteristik tes yang digunakan. 

3. Estimasi skor kesalahan berlaku untuk semua peserta 
tes. Artinya besrnya kesalahan pengukuran untuk setiap 
peserta tes adalah sama yang dinyatakan dengan 
kesalahan baku pengukuran. 

4. Teori tes klasik tidak menggunakan informasi respon 
setiap peserta tes pada setiap butir soal. Informasi yang 
digunakan terbatas pada respons peserta tes ketika 
menjawab soal benar atau salah. 

5. Dalam mengestimasi indeks keandalan atau reliabilitas 
suatu tes dengan teknik belah dua, belah tiga, alfa 
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Cronbach atau yang lainnya menggunakan asumsi tes 
parallel yang pada kenyataannya sangat sulit dipenuhi. 

Namun demikian, teori tes klasik juuga memiliki 
kelebihan. Kelebihan teori tes klasik antara lain: 
1. Konsepnya mudah dipahami 
2. Ukuran sampel yang dibutuhkan relative kecil 
3. Teori ini sudah lama berkembang sehingga banyak 

peneliti yang memahami dan menggunakannya 
4. Analisisnya cukup sederhana. 
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kuliah di Jurusan Pendidikan Matematika Universitas 
Negeri Makassar pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 
2003.Selama menjadi mahasiswa Penulis juga diangkat 
sebagai asisten Dosen pada mata kuliah Teori Bilangan dan 
Kalkulus. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi 
tenaga pengajar pada prodi Pendidikan Matematika 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar. Pada tahun 2005 Penulis kemudian 
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Pembelajaran Matematika, Evaluasi Pembelajaran 
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Statistika untuk Penelitian (2011), Pengukuran dalam Bidang 
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