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Tidakkah engkau malu pergi ke laut, sementara pulang 

hanya membawa sekendi air, padahal di dalam laut terdapat begitu 
banyak mutiara yang terpendam... demikian nasihat puitis 
Jalauddin Rumi dalam buku The Sufi Book of Life.  

Syair inspiratif ini memberikan dorongan bagi siapa 
saja yang mengabdikan dirinya di dunia pendidikan apalagi 
di perguruan tinggi untuk menghasilkan dan melahirkan 
karya-karya akademik yang dapat memberikan pencerahan 
kepada siapapun. Sebuah ironi, jika orang-orang yang 
bergelut di dunia perguruan tinggi, ternyata hanya 

dahaga masyarakat, padahal begitu banyak mutiara yang 

kehidupan. Atas dasar inilah, ikhtiar untuk menjadikan 
kampus UIN Alauddin sebagai kampus peradaban harus 
terus digulirkan, sebab hanya kampus yang menjadikan  

keilmuannya yang akan mampu membawa semangat 
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perubahan di tengah masyarakat menuju masyarakat 
madani. 

Kampus peradaban yang dicita-citakan hanya bisa 
terwujud jika pengembangan kultur dan mindset akademik  
lebih relevan dengan suasana dan wadah yang bernama 
universitas Islam. Sebaliknya, jika orientasi peradaban hanya 
sebatas jargon 

Di satu sisi, UIN akan menjadi universitas pinggiran, 
sementara di sisi lain, karakter keislaman menjadi hilang. 
Karena itu, diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk 
mengawal UIN Alauddin mencapai visi dan misinya untuk 
menjadi world class university yang berperadaban. 

Untuk mencapai visi itu, maka program GSB (Gerakan 
Seribu Buku) ini menjadi salah satu langkah strategis 
memacu sivitas akademika untuk tidak sekadar meneguk 

pengetahuan ke tengah masyarakat. Orang bijak berkata 
Buku adalah pengusung peradaban, tanpa buku sejarah menjadi 

sunyi, ilmu pengetahuan menjadi mati, dan kehidupan bisa 
 

Oleh karena itu,  saya sangat bersyukur kapada Allah 
swt, atas terselenggaranya program GSB ini, baik tahun I 
maupun tahun II. Program GSB telah membuktikan kepada 
publik bahwa UIN Alauddin memiliki kekuatan dan potensi 
yang cukup besar untuk mewujudkan dan menghantarkan 
kampus ini menuju kampus peradaban melalui maha karya  
para civitas akademika. Melalui program GSB ini, potensi 
sumber daya UIN Alauddin akan terus digali, diapresiasi 
dan dihargai sehingga melahirkan kreasi, ide dan prestasi.
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Selaku Rektor, saya senantiasa berharap agar tagline 

dan misi bersama yang tertanam dalam sebuah bingkai 
kesadaran kolektif bagi seluruh sivitas akademik untuk 
mewujudkan UIN Alauddin sebagai universitas yang 
kompetitif dan berkarakter. Untuk itu, tiga agenda besar; 
pencerdasan, pencerahan dan prestasi  harus menjadi fokus 
perhatian utama bagi sivitas akademika UIN Alauddin. 
Ketiga agenda ini dirancang sebagai sebuah strategi untuk 
menjadikan UIN Alauddin lebih terbuka, dan menjadi pusat 
kepeloporan pengembangan nilai dan akhlak serta 
keunggulan akademik-intelektual yang dipadukan dengan 
pengembangan teknologi untuk membangun sebuah 
masyarakat yang berperadaban.  

Akhirnya, perkenankan saya mengucapkan 
terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar 
yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam 
menghasilkan karya akademik ini. Semoga gagasan yang 
ditu
penyejuk dan pengobat dahaga bagi masyarakat yang haus 

memberikan cahaya bagi peradaban. 
 

Samata, 1 Nopember 2012 
 
 
 
Rektor 
Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., MS.
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Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, 
kekuatan dan kesabaran kepada hamba-Nya sehingga dapat 
menyelesaikan Buku Pengukuran Dalam Pendidikan. Salam 
dan shalawat penulis kirimkan buat junjungan Nabi 
Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam 
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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. Namun 
demikian dalam penelitian sosial, kita tidak mudah untuk 
mendapatkan informasi yang akurat dan objektif karena 
beberapa konsep mengenai variabel yang diukur dalam 
penelitian tersebut tidak mudah untuk dioperasionalkan. 
Namun demikian, jika variabel-variabel yang akan diteliti 
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parameter yang stabil, sehingga konsep teori modern tidak 
dapat diterapkan pada tingkat kelas, (2) diperlukan soft ware 
(program komputer) yang andal untuk dapat melakukan 
estimasi parameter yang akurat, dan (3) belum diterima 
keberadaannya oleh sebagian besar orang yang 
berkecimpung di dunia pendidikan dan psikologi, terutama 
di Indonesia. Dewasa ini belum banyak soft ware yang dapat 
digunakan oleh masyarakat untuk mengestimasi parameter 
butir soal berdasarkan teori modern. 
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G. Perbandingan Teori Tes Klasik dan Teori Respon Butir 
Teori tes klasik memuat berbagai keunggulan dan 

kelemahan. Keunggulan teori tes klasik, antar lain: (1) 
menggunakan konsep yang sederhana untuk menentukan 
kemampuan peserta tes, (2) menggunakan konsep yang 
sederhana dalam menghitung koefisien validitas dan 
reliabilitas tes serta menghitung nilai parameter butir soal, 
(3) dapat digunakan pada sampel kecil, misalnya pada 
tingkat kelas, (4) sudah digunakan dalam praktis 
pengukuran dan pengujian dalam kurun waktu yang lama, 
sehingga telah diketahui dan dipahami oleh sebagian besar 
orang yang berkecimpung atau terkait dengan dunia 
pendidikan dan pskologi. Di sisi lain, seperti telah disebutan 
di muka, kelemahan teori tes klasik, antara lain, adalah: (1) 
kemampuan peserta tes dinyatakan dalam variable yang 
deskrit, dan (2) besarnya koefisien validitas dan koefisien 
reliabilitas suatu tes serta nilai parameter suatu butir soal 
tergantung kepada peserta tes yang dikenai suatu tes. 

Karena munculnya teori tes modern dimaksudkan 
untuk menutup kelemahan - kelemahan yang ada pada teori 
tes klasik, maka keunggulan teori tes modern, antara lain, 
adalah: (1) lebih baik landasan teorinya dibandingkan 
dengan teori tes klasik, (2)kemampan peserta tes dinyatakan 
dalam variabel yang kontinu, (3) tidak diperlukan tes paralel 
untuk menghitung koefisien reliabilitas (yang dalam teori tes 
modern disebut  fungsi informasi), dan (4) besarnya 
koefisien reliabilitas suatu tes dan nilai parameter suatu 
butir soal tidak tergantung kepada peserta tes yang dikenai 
suatu tes. Namun demikian, penggunaan teori tes modern 
mengandung sejumlah kelemahan, anatara lain,  adalah: (1) 
memerlukan sampel besar untuk dapat menghasilkan 
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sudah dapat dioperasionalkan, maka hal lain yang perlu 
menjadi perhatian adalah prosedur pengukurannya. 

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 negatif 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. 

Data hasil pengukuran akan memberikan informasi 
yang baik, jika dalam pelaksanaannya mengikuti kaidah-
kaidah yang sesuai dengan konsep pengukuran itu sendiri. 
Salah satu konsep yang perlu mendapatkan perhatian dalam 
hal ini adalah validitas dan reliabitas pengukuran. Hasil 
pengukuran dapat dipercaya apabila informasi yang 
dihasilkan dari sekelompok subjek yang sama diperoleh 
hasil yang relative sama setelah dilakukan pengukuran 
bebeberapa kali. 

tentang topik-topik yang earat kaitannya dengan penelitian 
khususnya dalam penyusunan instrumen 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 maupun kegiatan 
pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi 

Dalam penyusunan buku ini, tidak terlepas dari 
sumbangsih dari berbagai pihak, terkhusus kepada Rektor 
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UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan 
kepercayaan kepada saya untuk menyusun buku ini. Oleh 
karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih atas 
semua dukungan dan kepercayaan 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. 
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Pada model 1-PL, 2-PL, dan 3-PL, fungsi informasi 
butir mencapai ilai maksimum jika nilai parameter ciri 
peserta  sama dengan atau sedikit di atas nilai parameter 
ciri 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 ciri butir cj menurun. 

Hasil analisis data UN Matematika dengan IRT 3-PL 
menggunakan Bilog-MG mengahaslkan suatu grafik nilai 
fungsi informasi sebagai berikut: 

 

 
Gambar 9.4. Nilai Fungsi Informasi UN Matematika IRT 

Model 3-PL 
 

Berdasarkan gambar 1 di atas, dapat dinyatakan 
bahwa dari 40 butir tes yang digunakan hanya mampu 
mengukur kemampuan responden yang terletak antara -1.68 
sampai dengan 2.8. Nilai maksimum fungsi informasi butir 
soal terletak pada kemampuan peserta -0.2 dengan nilai 
informasi 12,50 serta kesalahan pengukuran (SEM) 0,090. 
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Parameter indeks daya beda  adalah kemiringan 
kurva karakteristik butir di titik  pda skala kemampuan 
tertentu. Karena merupakan kemiringan, berarti semakin 
besar kemiringannya, maka semakin besar indeks daya beda 
butir tersebut. Secara teoritis, nilai  terletak di antara -  
sampai + , namun dalam praktik nilai  terletak antara 0 
dan 2. 

Parameter  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  
berkisar antara 0 dan 1. Suatu butir tes dikatakan baik jika 
nilai  tidak lebih dari 1/k, dengan k banyaknya pilihan 
jawaban. 

F. 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: 

  
  

    
 

Fungsi informasi pada model logistik dua parameter (2-
PL) memenuhi persamaan berikut: 
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n =  banyaknya butir dalam tes 
D =  faktor skala yang nilainya 1.7 
 

 
Gambar 9.3. Item Characteristic Curve Model 3-PL 

 
Bila dalam model 3-PL, jika parameter  , maka 

didapat model 2-PL. selanjutnya bila model 3-PL parameter 
  dan   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. 

Nilai kemampuan peserta ( ) terletak diantara -3 
sampai +3, sesuai dengtan daerah asal distrobusi normal. 
Pernytataan ini merupakan asumsi yang mendasari besar 
nilai . Secara teoritis, nilai  terletak diantara -  sampai 
+ , sedangkan dalam praktik nilai  berkisar antara -2 
sampai +2. Ika nilai  mendekati -2, maka indeks kesukaran 
butir sangat rendah, sedangkan jika nilai  mendekati +2, 
maka indeks kesukaran butir sangat tinggi untuk kelompok 
peserta tes.
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e  = bilangan transenden yang besarnya mendekati 
2.718 

n =  banyaknya butir dalam tes 
D =  faktor skala yang nilainya 1.7 
 

 
Gambar 9.2. Item Characteristic Curve Model 2-PL 

E. Model TRB 3-PL 
Persamaan model logistic 3-PL sebagai berikut 

(Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991: 17): 

    
 

  
            

dengan: 
  =  Probabilitas menjawab beanr butir I oleh peseerta 

berkemampuan  
 =  Kemampuan Peserta 
 =  Indeks Daya Bedabutir ke-i 
  =  Indeks kesukaran butir ke-i 
 =  tebakan butir ke-i 
e = bilangan transenden yang besarnya mendekati 

2.718
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PENGUKURAN, PENILAIAN,  
DAN EVALUASI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluasi merupakan salah satu unsur terpenting 

dalam proses pendidikan karena bisa memberikan informasi 
tentang keberhasilan atau tidaknya dalam mencapai tujuan 
yang telah ditentukan. Dalam kegiatan evaluasi, terdapat 
tiga istilah yang sering digunakan yaitu pengukuran, 
penilaian, dan evaluasi. 

Griffin dan Nix (1991) mengemukakan bahwa 
pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah hierarki. 
Pengukuran membandingkan pengamatan dengan kriteria, 
penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, 
sedangkan evaluasi penetapan nilai atau implikasi suatu 
perilaku baik perilaku individu atau lembaga. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap kegiatan evaluasi melibatkan 
pengukuran dan penilaian.
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Asumsi independensi lokal menyatakan bahwa sikap 
kemampuan yang mempengaruhi suatu tes adalah konstan, 
maka respon peserta tes pada setiap pasang butir soal adalah 
independen secara statistik. Dengan kata 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 satu-satunya faktor yang mempengaruhi 
respon peserta tes pada butir-butir soal. 

C. 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) 

 
 

  
            

dengan: 
 =  Probabilitas menjawab benar butir I oleh peseerta 
berkemampuan  

      =  Kemampuan Peserta 
      =  Indeks kesukaran butir ke-i 
e      =  bilangan transenden yang besarnya mendekati 2.718 
n      =  banyaknya butir dalam tes 

Parameter  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  maka 
semakin besar kemampuan yang diperlukan untuk 
menjawab benar dengan peluang 0.5, berarti semakin sukar 
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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). 

B. Asumsi Teori Respon Butir 
Sebagaimana halnya dalam teori tes klasik, dalam teori 

respon butir juga mengandung asumsi-asumsi yang 
mendasarinya, yaitu: (a) Unidemensionalitas, (b) 
Independensi 187tati, dan (c) Fungsi karakteristik butir 
menyatakan hubungan yang sebenarnya antara 187tatisti 
yang tak terobservasi (yaitu kemampuan) dengan variable 
terobservasi (yaitu respon butir) (Hambleton., Swaminathan, 
& Rogers, 1991: 9; Surabrata, 2000: 28). Asumsi 
unidemensionalitas dan independensi 187tati 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.
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A. Pengukuran (Measurement) 
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. 

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. 
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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 nontes. 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 
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, 
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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 186tatisti. Sebagaimana halnya dalam teori 
klasik, dalam teori respon butir juga didasari oleh postulat 
dasar. Ada dua postulat dasar dari teori tes mo dern 
(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. 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 186tatist yang 
komputasinya paling sederhana adalah model logistic. 
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TEORI RESPON BUTIR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada 
pada teori klasik, para ahli pengukuran berusaha untuk 
mencari 185tatistic185e. Model yang diinginkan harus 
mempunyai sifat-sifat: (1) karakteristik butir tidak 
tergantung kepada kelompok peserta tes yang dikenai butir 
soal tersebut, (2) skor yang menyatakan kemampuan peserta 
tes tidak tergantung pada tes, (3) model dinyatakan dalam 
tingkatan (level) butir soal, tidak dalam tingkatan tes, (4) 
model tingkat tidak memerlukan tes 185tatisti untuk 
menghitung koefisien reliabilitas, dan (5) model 
menyediakan ukuran yang tepat untuk setiap skor 
kemampuan (Hambleton, Swaminathan, & Rogers, 1991: 5). 
Model 185tatistic185e yang dapat mempunyai 185tati-ciri itu 
adalah model pengukuran yang disebut teori respon butir ( 
Item Response Theory).
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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, 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) 
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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, termasuk 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 
yang "mahal" dalam memberi skor. Bila murah dan mahal 
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Gambar 8.9. 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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Gambar 8.8. Hasil Analisis Statistik Tes 

 
Dan output yang lain dari ITEMAN adalah SKOR 

peserta tes seperti contoh berikut: 
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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 
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kondisi senang dan susah, selalu berubah dari waktu ke 
waktu, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh belum 
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 ini, teori tes modern 
dikembangkan oleh banyak pakar pengukuran di dunia ini. 

B. Penilaian (Assessment) 
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. 
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(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 
tes/skala tersebut. Sebaliknya jika negative menunjukkan 
bahwa peserta tes yang menjawab benar butir soal 
memperoleh skor yang relatif rendah dalam tes/skala. 
Untuk statistik 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 8.7. Tampilan Output ITEMAN 

(Hasil Analisis Statistik Butir Soal) 
 

Untuk tes/skala yang terdiri dari butir-butir yang 
bersifat dikotomi (misalnya pilihan ganda), statistik 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) 
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informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya 
dideskripsikan dan ditafsirkan. Karenanya, menurut 
Djemari Mardapi (1999: 8) penilaian adalah kegiatan 
menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. 
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 
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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. 

C. Evaluasi (Evaluation) 
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 
delineating, obtaining, and providing useful information for 
judging decision alternatives
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 
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Gambar 8.5. Tampilan Permintaan menulis File SKOR.OT2 

Komputer meminta diisikan nama file untuk skor 
peserta tes. 
 

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

 
Gambar 8.6. 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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(5) Ketikkan nama file output (hasil) yang kita kehendaki. 
Misalnya HASIL.OT1 lalu tekan ENTER , maka akan 
muncul tampilan: 
 

 
Gambar 8.4. Tampilan Permintaan File HASIL.OT1 

 
 

(6) 
bila kita tidak menghendakinya. 
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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. 

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.
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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.  

D. Sasaran Penilaian dalam Pendidikan 
Sasaran atau aspek dalam penilaian adalah sesuatu 

yang sesuatu yang dijadikan titik pusat perhatian yang akan 
diketahui statusnya berdasarkan pengukuran. Dalam dunia 
pendidikan, ada tiga sasaran atau aspek yang selalu menjadi 
perhatian, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
1) Ranah Kognitif 

Aspek atau domain kognitif adalah ranah yang 
mencakup kegiatan mental (otak). Menurut Bloom, segala 
upaya yang menyangkut otak adalah termasuk dalam ranah 
kognitif. Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang proses 
berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang 
yang paling tinggi. Keenam jenjang dimaksud adalah (1) 
pengetahuan, hafalan, ingatan (knowledge), (2) pemahaman 
(comprehension), (3) penerapan (application), (4) analisis 
(analysis), (5) sintesis (synthesis), dan (6) penilaian 
(evaluation).
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Gambar 8.2. Tampilan Utama Program ITEMAN 

 
(4) Ketikkan nama file data yang akan dianalisis, misalnya 

DATA.txt lalu tekan tombol ENTER 
 

 

Gambar 8.3. Tampilan Input Nama File 

Computer meminta diisikan nama output file (file hasil 
analisis) 
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(2) Baris Kedua 
Penulisan kunci jawaban harus sesuai dengan  kode 
untuk data baik alfabetik maupun numeric. 

(3) Baris Ketiga 

jumlah option 
(4) Baris Keempat 

Berisi kode atau skala tes. 

seterusnya untuk tes berskala 
(5) Baris kelima 

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: 
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Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk 
mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali kembali 
tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan lain-lain 
tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. 
Pengetahuan atau ingatan ini merupakan tingkat berpikir 
yang paling rendah. Salah satu contoh hasil belajar kognitif 
pada jenjang pengetahuan adalah peserta didik dapat 
menghafal surat al-'Ashr, menerjemahkan dan 
menuliskannya kembali secara baik dan benar, sebagai salah 
satu materi pelajaran kedisiplinan yang diberikan guru 
Pendidikan Agama Islam di sekolah. Contoh lainnya, 
peserta didik dapat mengingat kembali peristiwa kelahiran 
Rasulullah saw. 

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk 
mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu 
diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah 
mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari 
berbagai segi. Seorang peserta didik dapat dikatakan 
memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan 
penjelasan yang rinci tentang sesuatu tersebut dengan 
menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan 
tingkat berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau 
hafalan. Salah satu contoh hasil belajar ranah kognitif pada 
jenjang pemahaman adalah peserta didik dapat 
menguraikan tentang makna kedisiplinan yang terkandung 
dalam surat al-'Ashr secara lancer dan jelas. 

Penerapan atau aplikasi adalah kesanggupan 
seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide 
umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, 
rumus, teori dan lain-lain dalam situasi yang baru dan 
kongkrit. Aplikasi atau penerapan ini adalah tingkat berpikir 
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yang setingkat lebih tinggi daripada pemahaman. Salah satu 
contoh hasil belajar kognitif jenjang aplikasi adalah peserta 
didik mampu memikirkan tentang penerapan konsep 
kedisiplinan yang diajarkan oleh Islam dalam kehidupan 
sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di 
masyarakat. 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci 
atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut 
bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami 
hubungan di antara bagian-bagian tersebut. Taraf berpikir 
analisis adalah setingkat lebih tinggi daripada taraf berpikir 
aplikasi. Contoh hasil belajar analisis adalah peserta didik 
dapat merenung dan memikirkan dengan baik tentang 
wujud nyata kedisiplinan seorang siswa sehari-hari di 
rumah, di sekolah, dan di masyarakat sebagai bagian dari 
ajaran Islam. 

Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan 
kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan 
suatu proses berpikir yang memadukan bagian-bagian atau 
unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu 
pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Taraf 
berpikir sintesis kedudukannya setingkat lebih tinggi 
daripada taraf berpikir analisis. Salah satu contoh hasil 
belajar kognitif pada taraf sintesis adalah peserta didik 
mampu menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan 
sebagaimana telah diajarkan oleh Islam. Dalam karangannya 
itu, peserta didik juga dapat mengemukakan secara jelas 
gagasan-gagasannya sendiri atau orang lain, data-data atau 
informasi lain yang mendukung pentingnya kedisiplinan. 

Penilaian atau penghargaan atau evaluasi merupakan 
jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut 
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Kolom Keterangan Dalam 
Contoh 

1  3 
4 
5 
6 
7 
8 

9  10 

Jumlah butir soal 
(maksimum 250) 
Kosong/spasi 
Untuk jawaban omit 
(kosong) 
Kosong/spasi 
Untuk soal yang belum 
sempat dikerjakan 
Kosong/spasi 
Jumlah identitas data siswa 
(maksimal 80) 

045 
- 
0 
- 
N 
- 

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 

kolom ketiga. Atau dapat juga ditulis dalam bentuk 
 

Kolom 
yang tidak dijawab. 

dikerjakan. 
Kolom 9 dan 10 diisi dengan panjang karakter untuk 
identitas peserta tes. Sebagai contoh untuk identitas 
sepanjang 8 karakter d  
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Gambar 8.1. 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 
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taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi merupakan 
kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan 
terhadap suatu situasi, nilai, atau ide. Misalnya, jika 
seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka dia akan 
mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan 
patokan-patokan atau criteria yang ada. Contoh hasil belajar 
kognitif taraf evaluasi adalah peserta didik mampu 
mengidentifikasi manfaat kedisiplinan dan mudharat 
kemalasan sehingga pada akhirnya dia berkesimpulan dan 
menilai bahwa kedisiplinan di samping merupakan perintah 
Allah swt juga merupakan kebutuhan manusia itu sendiri. 

Keenam jenjang taraf berpikir kognitif ini bersifat 
kontinum dan overlap atau tumpang tindih, di mana taraf 
berpikir yang lebih tinggi meliputi taraf berpikir yang ada di 
bawahnya.  

2) Ranah afektif   
Taksonomi untuk ranah afektif dikembangkan 

pertama kali oleh David R. Krathwohl, et.al (1974) dalam 
bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objectives: 
Affective Domain. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan 
dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa 
sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila 
seseorang telah memiliki penguasaan kognitif yang tinggi. 
Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik 
dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap 
mata pelajaran, kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran, 
motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak tentang 
materi pelajaran, penghargaan dan rasa hormat terhadap 
guru mata pelajaran, dan lain-lain. 

Ranah afektif ini oleh Krathwohl dan kawan-kawan 
dirinci ke dalam beberapa jenjang atau taraf afektif, yaitu (1) 



Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi 

15

penerimaan (receiving), (2) penanggapan (responding), (3) 
menilai (valuing), (4) mengorganisasikan (organization), dan 
(5) karakterisasi dengan nilai atau kompleks nilai 
(characterization by a value orang value complex). 

Receiving atau attending adalah kepekaan seseorang 
dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang 
dating kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, 
dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini adalah kesadaran 
dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan 
menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang dating. 
Receiving atau attending juga sering diberi pengertian sebagai 
kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu 
objek. Pada jenjang ini, peserta didik dibina agar mereka 
bersedia menerima nilai yang diajarkan kepada mereka, dan 
mereka mau menggabungkan diri ke dalam nilai itu, atau 
mengidentikkan diri dengan nilai itu. Contoh hasil belajar 
afektif taraf receiving adalah peserta didik menyadari bahwa 
disiplin wajib ditegakkan, sifat malas dan tidak berdsiplin 
harus disingkirkan jauh-jauh. 

Responding atau menanggapi mengandung arti 
"adanya partisipasi aktif". Jadi, kemampuan responding 
adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 
mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena 
tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu 
cara. Jenjang  ini setingkat lebih tinggi daripada receiving. 
Contoh hasil belajar ranah afektif jenjang responding adalah 
peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih 
jauh ajaran-ajaran Islam tentang kedisiplinan. 

Valuing artinya memberikan nilai atau penghargaan 
terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila 
kegiatan itu tidak dikerjakan dirasakan akan membawa 
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Untuk menjalankan program ITEMAN ada beberapa 
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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Dengan demikian diperoleh: 

   







  

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: 

   







  

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) me-

rupakan 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 
coba. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi 
ini adalah kualitas 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).

Bab 1 

16

kerugian atau penyesalan. Valuing merupakan taraf afektif 
yang setingkat lebih tinggi daripada responding. Terkait 
dengan proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya mau 
menerima nilai yang diajarkan tetapi telah mampu untuk 
menilai konsep atau fenomena, yaitu baik-buruk. Apabila 
peserta didik telah mampu untuk mengatakan bahwa "itu 
baik atau itu buruk" maka dia sudah mampu untuk 
melakukan penilaian. Nilai itu sudah mulai 
diinternalisasikan ke dalam dirinya, yang selanjutnya 
bersifat stabil dan menetap dalam dirinya. Contoh hasil 
belajar afektif taraf valuing adalah tumbuhnya kemauan 
yang kuat dalam diri peserta didik untuk berlaku disiplin, 
baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat karena 
didasari keyakinan dan penilaian bahwa hidup disiplin 
adalah baik. 

Organization artinya mempertemukan perbedaan nilai 
sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang 
membawa kepada perbaikan umum. Mengatur atau 
mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke 
dalam satu sistem organisasi, termasuk di dalamnya 
hubungan satu nilai dengan nilai yang lain, pemantapan dan 
prioritas nilai yang telah dimilikinya. Contoh hasil belajar 
afektif taraf organization adalah peserta didik mendukung 
penegakkan disiplin nasional yang dicanangkan oleh 
pemerintah. Mengatur atau mengorganisasikan ini 
merupakan taraf afektif yang setingkat lebih tinggi daripada 
valuing. 

Characterization by a value orang value complex yakni 
keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki 
seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan 
tingkah lakunya. Di sini proses internalisasi nilai telah 
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menempati tempat yang tinggi dalam suatu hirarki nilai. 
Nilai itu telah tertanam secara konsisten dalam sistemnya 
dan telah mempengaruhi emosinya. Ini adalah tingkatan 
afektif tertinggi karena sikap batin peserta didik telah benar-
benar bijaksana. Dia telah memiliki filsafat hidup yang 
mapan. Jadi pada taraf afektif ini, peserta didik telah 
memiliki sistem nilai yang mapan dan mengontrol tingkah 
lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama, sehingga 
membentuk karakteristik "pola hidup". Tingkah lakunya 
menetap, konsisten, dan dapat diramalkan. Contoh hasil 
belajar afektif ranah terakhir ini adalah peserta didik telah 
memiliki kebulatan sikap. Wujudnya, peserta didik 
menjadikan perintah Allah swt dalam surat al-'Ashr sebagai 
pegangan hidupnya dalam hal yang menyangkut 
kedisiplinan, baik di rumah, sekolah, maupun di 
masyarakat.  

3) Ranah Psikomotor 
Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan 

dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak 
setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. 
Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson 
(1956) yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini 
tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan 
bertindak individu. Hasil belajar kognitif dan afektif akan 
menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah 
menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai 
dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan 
afektifnya. 

Pada ranah ini, penilaian sering dilakukan dengan 
menggunakan non tes. Misalnya penilaian unjuk kerja, 
penilaian produk, dan penilaian proyek. Penilaian unjuk 
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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: 

   







  

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: 

   







  

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.
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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: 

   







  

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: 

   







  

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: 
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kerja  merupakan penilaian yang dilakukan dengan 
mengamati  kegiatan peserta didik dalam melakukan 
sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai 
ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik  
melakukan tugas tertentu seperti: praktek di laboratorium, 
praktek sholat, praktek olahraga, bermain peran, 
memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi/ 
deklamasi dan lain-lain. 

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. Penilaian 
proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, 
kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan 
dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada 
mata pelajaran tertentu secara jelas. 

Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses 
pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk 
meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat 
produk-produk teknologi dan seni, seperti: makanan, 
pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, gambar), barang-
barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. 
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Statistik sangat banyak digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam aktivitas yang melibatkan angka-angka, 
tanpa disadari seringpula menggunakan statitika. Misalnya 
pernyataan kebanyakan penduduk bekerja sebagai petani, 
kebanyakan mahasiswa baru yang masuk dalam suatu 
perguruan tinggi adalah perempuan, prestasi belajar siswa 
di dalam kota lebih tinggi dari prestasi belajar di luar kota, 
rata-rata hasil belajar siswa dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan, dan lain sebagainya. Statistik juga banyak 
digunakan dalam penelitian, khususnya penelitian 
kuantitatif.  

Semakin pentingnya peranan statistik pada berbagai 
bidang dalam kehidupan modern, menimbulkan berbagai 
macam cabang ilmu baru yang merupakan gabungan antara 
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menjawab benar.  Banyaknya siswa pada kelompok 
atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang. 
Dengan demikian diperoleh: 

   







  

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: 

   







  

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: 

   







  

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

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 
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ilmu tersebut dengan statistik atau penerapan statistik 
dalam ilmu tersebut. Cabang-cabang ilmu baru tersebut, 
antara lain: (1) ekonometrika, merupakan gabungan antara 
ilmu ekonomi dengan statistik; (2) sosiometri, merupakan 
gabungan antara ilmu sosiologi dengan statistik; dan (3) 
psikometri, merupakan gabungan antara ilmu psikologi 
dengan statistik. Pada bagian ini, lebih ditekankan pada 
peran statistic dalam bidang pengukuran pendidikan dan 
psikometri.  

A. Skala Pengukuran 
Sebelum melakukan analisis data, satu hal yang perlu 

diperhatikan adalah skala pengukuran data. Skala 
pengukuran merupakan seperangkat aturan untuk 
mengkuantitatifkan data pengukuran suatu variabel. 
Berdasarkan bentuk data yang dihasilkan daria suatu 
kegiatan pengukuran, maka skala pengukuran dapat 
dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu: 
1. Skala Nominal 

Skala nominal adalah pengelompokan atau 
pengkategorisasian kejadian atau fenomena ke dalam kelas-
kelas atau kategori-kategori, sehingga yang masuk ke dalam 
satu kelas atau kategori adalah sama adalah 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 sama sekali 
tidak menunjukkan adanya tingkatan di mana 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 
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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 
sebenatrnya 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, 
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, 
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(2) Mengurutkan data pada table 9.3 berdasarkan skor total 
dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 8.4. Urutan Skor Total Siswa 
 

 
(3) Membagi 2 sama banyak data pada tabel 9.4 

 
Tabel 9.5. Pembagian Kelompok 

 

 
 

(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.
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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 

Berikut diberikan langkah-langkah untuk menghitung 
indeks daya pembeda dengan menggunakan data pada tabel 
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 tabel berikut: 
 

Tabel 8.3. Skor Total Siswa  
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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 men-
deskripsikan 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 set 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 memiliki nol tidak absolute, artinya tidak semua harus 
dimulai dengan nol. Contoh: tingkat kepuasan dimulai dari 
angka 1 sampai 10 (tidak harus mulai dari nol). Dalam 
penelitian sosial skala sikap biasanya diasumsikan berskala 
interval.
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Data pengukuran yang diproleh 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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Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 10 
adalah 0.67 artinya soal nomor 10 berada pada 
kategori sedang. 

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 banyak 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 
negatif (-), karena diharapkan yang terkecoh adalah 
kelompok bawah. 

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

   

atau  
D = pa - pb 

keterangan: 
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(h) Soal nomor 8 
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: 

  

Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 8 
adalah 0.67 artinya soal nomor 8 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: 

  

Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 9 
adalah 0.67 artinya soal nomor 9 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: 
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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 instrumen yang digunakan 
harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga 
instrumen tersebut betul mengukur apa yang seharisnya di 
ukur. Salah satu bentuk instrumen yang sering digunakan 
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dalam dengan menggunakan berbagai 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
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Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 5 
adalah 0.5 artinya soal nomor 5 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: 

  

Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 6 
adalah 0.5 artinya soal nomor 6 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: 

  

Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 7 
adalah 0.5 artinya soal nomor 7 berada pada kategori 
sedang. 
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Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 3 
adalah 0.17 artinya soal nomor 3 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: 

  

Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 4 
adalah 0.67 artinya soal nomor 4 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: 

  

Maka diperoleh: 
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2) Skala Guttman 
Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan 

-
-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data 

interval atau rasio dikhotomi (dua alternatif). Jadi, kalau 

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
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5)    Kebutuhan akan ilmu 

Dalam bentuk pertanyaan : 
1. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda 

dalam mencari ilmu? (Ya/Tidak) 
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 faktor 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 
didapati 5 atau 7 titik-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 : 
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2) Menghitung tingkat kesukaran soal berdasarkan data 
pada tabel 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: 

  

Maka diperoleh: 



 



  

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: 

  

Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 2 
adalah 0.3 artinya soal nomor 2 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:
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Berikut langkah-langkah cara memperoleh tingkat 
kesukaran dengan menggunakan data pada tabel berikut: 

 
Tabel 8.1. Respon Siswa Dari 10 Butir Soal 

 

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

setiap soal yang diberikan. 
 

Tabel 8.2.  Jumlah Respon Siswa yang benar setiap soal 
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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 

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 
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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 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 
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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: 

  

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  0.7tingkat kesulitan butir 

 
(3) p > 0.7 butir terlalu mudah 
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ANALISIS BUTIR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analisis butir dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui dan mendapatkan informasi tentang kar-
akteristik 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.
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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 ). 

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. 
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( )    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. 

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  
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beli, rabat, bunga 
tunggal dalam 
kegiatan ekonomi 

7 Menentukan 
Himpunan 
Penyelesaian 
Pertidaksamaan 
Linear Satu Variabel 

Konsep benar, 
prosedur 
benar, tidak 
teliti 

Kelemahan 
konsep atau 
prosedur 

 
4. Proses 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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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  

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.  Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif digunakan untuk meng-

organisasikan dan meringkas data numeric yang diperoleh 
dari hasil pengumpulan data di lapangan, dalam bentuk 
tabulasi data, persentasi yang digambarkan dalam bentuk 
diagram, serta perhitungan deksriptif, sehingga dapat 
diketahui ciri-ciri khusus dari data tersebut. 
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Statistika deskriptif adalah metode-metode yang 
berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus 
data sehingga memberikan informasi yang berguna. 
Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai 
data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik 
inferensial atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya 
yang lebih besar. 

Statistic deskriptif dikembangkan untuk 
mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat pada suatu 
distribusi. Statistic deskriptif yang paling banyak digunakan 
adalah Ukuran Gejala Pusat (central tendency) dan variansi 
(variability). Selain kedua ukuran statistic tersebut juga 
memperhatikan kemiringan (skewness). 

1. Ukuran Gejala Pusat (Central Tendency) 
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. Rata-Rata (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: 
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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 
benar 

Tidak 
Mengalami 
kesulitan 
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 

Tidak 
menjawab 

Kelemahan 
konsep atau 
prosedur
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No Aspek Skor Bobot Skor 
Total 

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 
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 

 
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:
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dengan: 
  =  Mean (rata-rata) Skor 
xi =  Skor untuk peserta ke-i 
n =  jumlah skor dalam suatu distribusi frekuensi 

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

  



 

dengan: 
  =  Mean (rata-rata) Skor 
xi =  Skor untuk peserta ke-i sampai ke-n 
fi =  frekuensi masing-masing skor 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/skor dibagi dengan jumlah frekuensinya. 
Contoh 
Misalnya diketahui nilai ujian Statistik 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: 

     


 

  
                  



 



  

 
Jadi rata-rata nilai ujian aljabar mahasiswa adalah 76,3. 
Contoh
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Berikut diberikan nilai ujian Matematika 20 mahasiswa 
sebagai berikut: 
 

Tabel 2.1. 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 
 

Dari tabel 2.1 di atas, diperoleh nilai  = 20, dan 
  = 1384. Sehingga nilai rata-rata dapat dihitung 

sebagai berikut: 

  



 

  



  

Dengan demikian, nilai rata-rata ujian matematika dari 
20 mahasiswa tersebut adalah 69,2. 

b. 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.
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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. 
 

 
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 

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 Mneghitung 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
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3x  1 + 1 > x + 5 + 1 
3x > x + 6 
3x  x > x  x = 6 

2x > 6 



 



 

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 
9. Harga barang yang tak terjual : Rp
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Untuk menentukan median 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 
Misalkan 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. 

c. 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. 
Contoh 
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 2.2. Distribusi Frekuensi Data 
 

xi fi 

6 

7 

8 

9 

2 

3 

5 

2 

Jumlah 12 

 
Berdasarkan tabel 2.2 di atas, maka nampak bahwa 

modus untuk data hasil ujian Bahasa Inggris adalah 8 karena 
memiliki frekuensi terbesar yaitu 5. 

2. Variabilitas 
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:
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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: 
3x 1 > x + 5
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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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Tabel 2.3. 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 di atas adalah sama. Namun demikian kita 
akan memberikan interpretasi yang berbeda bila mencermati 
lebih jauh tentang variasi dari masing-masing mata kuliah. 
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 
yang besar maka ukuran nilai tengah kurang mewakili 
distribusinya, sebaliknya bila nilai dispersi semakin kecil 
maka semakin tepat nilai tengah mewakili distribusi 
datanya.  

Dalam pengukuran pendidikan ukuran variabilitas 
yang paling sering digunakan adalah variansi yang diberi 
simbul sebagai s2. Akan tetapi sebenarnya yang merupakan 
ukuran variability adalah simpangan baku, namun demikian 
ukuran variansi ini merupakan ukuran pangkat dua dari 
simpangan baku, sehingga bisa juga dianggap sebagai 
ukuran penyebaran. 

Variansi suatu variabel diskrit X didefinisikan 
sebagai berikut:
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Contoh 
Diberikan data sebagai berikut: 
 

Tabel 2.4. Distribusi Frekuensi Skor Siswa 
 

i 
Nilai Skor 

Xi 

Frekuensi 

f  (Xi) 

1 10 0 

2 11 0 

3 12 2 

4 13 5 

5 14 3 

6 15 1 

7 16 6 

8 17 1 

9 18 2 

10 19 0 
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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: 
4. Pernyataan tentang untung dan rugi 
5. Pernyataan tentang rabat 
6. Pernyataan harga jual dan harga beli 

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:
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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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Berdasarkan nilai skor pada tabel di atas, maka 
variansi dapat dihitung sebagai berikut: 


  = 2185 ; n = 10 ;  = (14.5)2 = 210.25 

Sehingga variansi dapat di hitung dengan 
menggunakan rumus di atas, yaitu: 
 

 






 

 
 


 

 8.25 

Sehingga simpangan baku dapat diperoleh dengan 
menarik akar positif dari bilangan 8.25 yaitu   . 
 
3. Kemiringan (Skewness) 

Suatu distribusi dapat dideskripsikan berdasarkan 
suatu sifat simetris atau yang lebih dikenal dengan istilah 
skewness. Suatu distribusi yang simetris jika kemiringan 
sama dengan nol. Suatu distribusi bias jadi bentuknya model 
positif jika kemiringannya positif atau kurva memiliki ekor 
yang memanjang ke kanan. Demikian pula suatu distribusi 
dapat pula berbentuk model negatif jika kemiringannya 
negatif atau kurva memiliki ekor yang memanjang ke kiri. 
Berikut diberikan contoh dalam bentuk grafik: 
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Gambar 2.1. Bentuk Kemiringan Data 
 
 

D. Distribusi Normal 
Distribusi Normal adalah model distribusi kontinyu 

yang paling penting dalam teori probabilitas. Distribusi 
Normal diterapkan dalam berbagai permasalahan. Distribusi 
normal memiliki kurva berbentuk lonceng yang simetris. 
Dua parameter yang menentukan distribusi normal adalah 

 
Fungsi kerapatan probabilitas dari distribusi normal 

diberikan dalam rumus berikut: 
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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
Pembahasan:
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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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-rata,  adalah standar deviasi 
dan  
probabilitas dari distribusi normal digambarkan dalam 
Gambar 1. 
 

 
Gambar 2.2. Grafik fungsi probabilitas distribusi normal 

 
Grafik fungsi distribusi normal tersebut di atas 

membentang dari minus tak hingga hingga tak hingga. 
Hanya saja, semakin jauh dengan rata-rata (M1), nilai 
probabilitas akan semakin mendekati nol. 

 

E. Koefisien Korelasi Pearson 
Korelasi merupakan analisis yang termasuk dalam 

salah satu teknik pengukuran asosiasi/hubungan (measures of 
association). Teknik ini  termasuk dalam kelompok teknik 
statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan 
hubungan antara dua variabel. Teknik pengukuran untuk 
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assosiasi pada era sekarang ini yang populer adalah korelasi 
Pearson Product Moment dan Korelasi Rank Sepearman, 
namun pada kesempatan ini akan dibahas korelasi Pearson 
Product Moment. Hal ini karena, teknik tersebut termasuk 
dalam kelompok statistika parametrik. 

Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan 
hubungan antara dua variabel dengan skala pengukuran 
tertentu.  Untuk korelasi Pearson Product Moment seorang 
peneliti harus menggunakan skala pengukuran interval atau 
rasio. Dalam korelasi tidak dikenal istilah variabel bebas dan 
variabel tergantung  karena sifat hubungan independen. 
Artinya variabel satu tidak tergantung pada variabel 
lainnya. 

Pengukuran kekuatan hubungan antara dua variabel 
dilihat dari seberapa besar koefisien korelasi yang diberikan 
dari hasil perhitungan dari rumus: 

 

 
   

       
 

 
Formula di atas disebut sebagai formula koefisien 

korelasi produk momen Karl Pearson. Beberapa hal yang 
perlu diperhatikan terkait dengan koefisien korelasi adalah: 
1. Koefisien korelasi bernilai paling kecil -1 dan paling 

besar +1, atau dapat ditulis -1  rXY  +1 
2. rXY adalah dimensionales quantity (kuantitas tak 

berdimensi), artinya rXY independen terhadap satuan 
pengukuran X dan Y 

Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai 
kekuatan hubungan dua variabel penelitian, maka diberikan 
kriteria sebagai berikut:
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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 
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 
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Contoh butir soal yang mungkin: 
Himpunan penyelesaian dari persamaan x  3y = -7 dan 2x + 

 
a. {(1,2)} 
b. {(-1,2)} 
c. {(-1,-2)} 
d. {(2,-1)} 

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)}. 
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0                  :  tidak ada korelasi antara dua 
variabel 

0 < rXY   0.25  :  Korelasi sangat lemah 
0.25 < rXY   0.5   : Korelasi cukup 
0.5 <  rXY   0.75 : Korelasi kuat 
0.75 < rXY  0.99  : Korelasi sangat kuat 
1                    :  Korelasi sempurna 

Hal lain yang harus diperhatikan dalam korelasi selain 
dari kekuatan hubungan antar variabel adalah bagaimana 
arah hubungan itu,  dalam menginterpretasikan hasil 
perhitungan,yang kita kenal arah korelasi berdasarkan 
koefisien korelasi yang diberikan. Jika koefisien korelasi 
positif, maka hubungan kedua variabel searah, artinya jika 
variabel X meningkat, maka variabel Y juga meningkat. 
Sedangkan, jika koefisien korelasi negatif, maka hubungan 
kedua variabel tersebut tidak searah, dengan kata lain jika 
variabel X nilainya meningkat, maka variabel Y akan turun.  

Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran 
korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan 
arah hubungan linier dari dua veriabel. Dua variabel 
dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel 
disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah 
yang sama ataupun arah yang sebaliknya.  Perlu diketahui 
bahwa nilai koefisien korelasi yang kecil (tidak signifikan) bukan 
berarti kedua variabel tersebut tidak saling berhubungan. Boleh 
jadi dua variabel mempunyai keeratan hubungan yang kuat 
namun nilai koefisien korelasinya mendekati nol, misalnya 
pada kasus hubungan non linier. Dengan demikian, koefisien 
korelasi hanya mengukur kekuatan hubungan linier dan 
tidak pada hubungan non linier. Harus diingat pula bahwa 
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adanya hubungan linier yang kuat di antara variabel tidak 
selalu berarti ada hubungan kausalitas, sebab-akibat. 

Sebelum melakukan analisis korelasi antar variabel, 
terlebih dahulu dilakukan eksplorasi data secara grafik 
dengan menggunakan scatterplot . Dari scatterplot tersebut 
kemudian akan terlihat pola hubungan antar variabel. 
Berikut contoh scatterplot atau diagram pencar: 

 

 
Gambar 2.3. Diagram Korelasi Positif 

 

 
Gambar 2.4. Diagram Korelasi Negatif 
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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. 
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. 
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Contoh butir soal yang mungkin: 
S = {bilangan asli} 
A = {bilangan ganjil} 
B = {bilangan prima > 2} 
Diagram venn yang menyatakan himpunan di atas 

 
 

 
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: 

 
 

 
Karena semua anggota himpunan B dimuat di A maka B   
A artinya kurva B ada di dalam kurva A 
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Gambar 2.5. Diagram Korelasi Kuadratik 

 
Pada Grafik a, b, c terlihat bahwa peningkatan nilai y 

sejalan dengan peningkatan nilai x. Apabila nilai x 
meningkat, maka nilai y pun meningkat, dan sebaliknya. 
Dari Grafik a sampai c, sebaran titik-titik pasangan data 
semakin mendekati bentuk garis lurus yang menunjukkan 
bahwa keeratan hubungan antara variabel x dan y semakin 
kuat (sinergis). 

Pada Grafik d, e, dan f. Peningkatan nilai y tidak 
sejalan dengan peningkatan nilai x (antagonis). Peningkatan 
salah satu nilai menyebabkan penurunan nilai pasangannya. 
Sekali lagi tampak bahwa kekuatan hubungan antara kedua 
variabel dari d menuju f semakin kuat. 

Sedangkan pada Grafik g tidak menunjukkan adanya 
pola hubungan linier antara kedua variabel. Hal ini 
menandakan bahwa tidak ada korelasi di antara kedua 
variabel tersebut. Grafik h menunjukkan adanya pola 
hubungan di antara kedua variabel tersebut, hanya saja 
polanya bukan dalam bentuk hubungan linier, melainkan 
dalam bentuk kuadratik. 
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F. Regresi Linear Sederhana 
Regresi digunakan untuk mengukur besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan 
memperediksi variabel terikat dengan menggunakan 
variabel bebas. Gujarati (2006)  mendefinsikan analisis 
regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang 
disebut variabel yang diterangkan (the explained variable) 
dengan satu variabel yang menerangkan (the explanatory). 
Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi 
disebut regresi linear berganda. 

Analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang 
digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematik 
antara variabel output/dependent (y) dengan satu variabel 
input/independen (x).  Hubungan  matematis digunakan 
sebagai suatu model regresi yang digunakan untuk 
meramalkan atau memprediksi nilai output (y) berdasarkan 
nilai input (x) tertentu. Dengan analisis regresi, akan 
diketahui variabel independen yang benar-benar signifikan 
mempengaruhi variabel dependen.  Model linear 
sesungguhnya mengasumsikan bahwa terdapat hubungan 
linear antara variabel dependen dengan variabel 
independen.  Hubungan linear ini secara matematis 
digambarkan dalam rumus sebagai berikut: 

Y = a  + bX + e 
dengan: 
a = intercept 
b = Koefisien regresi 
X = Variabel independen 
Y = Variabel dependen 
e = error/residual
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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 
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. 
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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 



 



 

x =  4 
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1.  Asumsi Analisis Regresi 
Dalam penggunaannya, analisis regresi senantiasa 

memperhatikan asumsi-asumsi yang mesti dipenuhi 
diantaranya: 
Asumsi 1: Existence (eksistensi) 
Untuk sebaran nilai X yang tertentu, Y adalah variabel random 
dengan distribusi probabiltas tertentu yang mempunyai rerata dan 
variansi berhingga. 
Rerata distribusi tersebut dilambangkan dengan Y|X dan 
variansi distribusi tersebut dilambangkan dengan 2Y|X. 
Asumsi ini berlaku untuk semua model regresi baik linear 
maupun tidak. 

Asumsi 2: Independence  (Independensi) 
Nilai-nilai Y adalah saling bebas satu dengan yang lainnya 
Asumsi 2 ini tidak dipenuhi,misalnya jika observasi yang 
berbeda diambil pada orang yang sama pada saat yang 
berbeda. Misalnya tinggi badan seseorang diukur pada 
waktu yang berbeda (yang jaraknya relative lama). Pada 
kasus yang seperti ini, data tentang tinggi badan yang 
pertama akan berhubungan dengan tinggi badan yang 
kedua. 

Asumsi 3: Linearity (Linieritas) 
Rerata Y yaitu Y|X merupakan fungsi linear dari X 
Asumsi 3 mengatakan bahwa jika titik-titik yang 
menghubungkan rerata Y|X pada X yang berbeda-beda 
dihubungkan, maka diperoleh sebuah garis lurus. Asumsi 
ini juga dapat dituliskan dalam suatu formula matematis 
yaitu: 

Y = a + bX + e



Statistik Untuk Pengukuran Pendidikan 

49

Dengan e adalah variabel random yang mempunyai 
rerata nol untuk sembarang nilai X tertentu. Dengan kata 
lain E|X = 0 untuk sembarang X. 
 
Asumsi 4: Homoscedasticity (Homoskedastisitas) 
Varians dari Y adalah sama untuk sembarang X 
Asumsui 4 ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai 
berikut: 

2Y|X = 2 untuk setiap X 

Jika asumsi homoskedastisitas tidak dipenuhi, maka dapat 
dikatakan bahwa terjadi heterescedasticity 
(heteroskedastisitas). 

Asumsi 5: Normal Distribution (Berdistribusi Normal) 
Untuk sembarang nilai X, nilai-nilai Y berdistribusi normal 
Asumsi 5 ini memberikan peluang untuk melakukan uji 
signifikansi hubungan antara X dan Y. 

Model persamaan regresi linear sederhaha 

 = a  + bX 

Secara teknis nilai a dan  b yang merupakan koefisien-
koefisien regresi regresi dapat dicari dengan formula: 

 

  
   

   
 

dan 

  
   

   
 

Dengan demikian persamaan regresinya menjadi: 
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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. 

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   
a. x = 6 
b. x = 5
c. x = 4
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d. Rp. 9.000,00 

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 
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Dapat dibuktikan bahwa: 

 

  
   

  
 

dan 
    

sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai 
berikut: 
 
     

    
   

  
 

 
Contoh 
Carilah persamaan regresi Y pada X dari data pada tabel 
berikut: 
 

Tabel 2.5. Nilai Matematika dan Fisika  
 

No Mat (X) Fis (Y) XY X2 Y2 

1 65 70 4550 4225 4900 

2 45 65 2925 2025 4225 

3 65 80 5200 4225 6400 

4 50 75 3750 2500 5625 

5 85 90 7650 7225 8100 

6 60 80 4800 3600 6400 

7 75 85 6375 5625 7225
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8 84 90 7560 7056 8100 

9 60 75 4500 3600 5625 

10 85 95 8075 7225 9025 

11 80 85 6800 6400 7225 

12 70 80 5600 4900 6400 

Jumlah X = 824 Y = 970 XY = 67785 X2 = 58606 Y2 = 79250 

 
Berdasarkan tabel 6.1, diperoleh nilai a dan b sebagai 

berikut: 
 

  
   

   


   

   




  

  
   

   


   

   





  

Jadi persamaan regresinya adalah: 

 
     

 
2. Variasi Pada Regresi Linear Sederhana 

Untuk mengetahui seberapa baik variabel bebas dapat 
memprediksi variabel terikat, maka diperlukan beberapa 
ukuran variasi. Ukuran variasi pertama adalah variasi total, 
yaitu ukuran variasi nilai-nilai Y amatan di sekitar 
rataannya. Variasi total mengukur variabilitas nilai-nilai Y 
tanpa memperhatikan nilai X. Dalam variasi total ini, 
variabilitas Y diukur dari selisihnya terhadap . 
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Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda 
Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu 
pernyataan tentang kegiatan jual beli dan beberapa kejadian 
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.  
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 

 
a. Rp. 1.500,00 
b. Rp. 2.000,00 
c. Rp. 6.000,00
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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.
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Variasi total sering pula disebut dengan jumlah 
kuadrat total terhadap rataannya (total sum of square) atau 
jumlah kuadrat total (JKT) yang didefinisikan sebagai 
berikut: 

 
      

 
Variasi total dapat dipartisi atau dibagi menjadi dua 

yaitu: 
a. Variasi yang dapat dijelaskan yang disebut sebagai 

jumlah kuadrat karena regresi (sum of squares due to 
regression) atau disingkat dengan JKR atau SSR. 

b. Variasi yang tidak dapat dijelaskandisebut sebagai 
jumlah kuadrat galat (sum of square due to error) atau 
disingkat dengan JKG atau SSE. 

Hubungan antar JKT, JKR, dan JKG dapat dituliskan 
sebagai berikut: 

 
       


  

 

     JKT = JKR + JKG 
Dengan: 
JKT =    = Y2 -  


 

JKR =  
 = b0 ( Y) + b1 ( XY) -  


 

JKG =  
= Y2 - b0 ( Y) - + b1 ( XY) 

Jika semua titik terletak pada garis regresi, maka JKR = 
JKT dan JKG = 0. Sebaliknya jika semakin banyak titik yang 
menjauh dari garis regresi, maka JKG semakin besar. Ada 
dua faktor yang menyebabkan besarnya nilai JKG yaitu (1) 
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terdapat kemungkinan variasi data, artinya 2 besar, dan (2) 
asumsi model linear tidak cocok. 

Jika model memenuhi asumsi linear, maka 
kemungkinan penyebab besarnya nilai JKG adalah 2 yang 
besar. Oleh karena itu, diperlukan estimasi untuk 2 dengan 
menggunakan JKG. Estimasi ini diperlukan untuk 
melakukan uji signifikansi mengenai regresi yang benar-
benar linear. Estimasi untuk 2 dapat ditentukan dengan 
formula: 

 
S2Y|X = 

 
  

  = 

 
 JKG 

 
Akar kuadrat dari variansi disebut kesalahan baku 

(Standar) taksiran atau standard error of estimate, sehingga 
kesalahan baku taksiran dirumuskan oleh formula berikut: 

 

SY|X =  
 



 




 
 

 
3. Pendekatan Analisis Variansi Pada Analisis Regresi 

Linear Sederhana 
Kesimpulam mengenai analisis regresi, baik linear 

maupun tidak, dapat diperoleh dari tabel analisis variansi 
(analysis of variance) atau dikenal dengan tabel ANOVA. 
Untuk melakukan pendekatan analisis variansi (Anava) 
pada analisis regresi, digunakan jumlah kuadrat total (JKT), 
jumlah kuadrat karena regresi (JKR) dan jumlah kuadrat 
galat (JKG). 

Dari ukuran jumlah kuadrat tersebut akan diperoleh 
rerata kuadrat (RK). Dengan JKT diperoleh RKT (rerata 
kuadrat total), dari JKR diperoleh RKR (rerata kuadrat 
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model 
matematika 
dari masalah 
yang berkaitan 
dengan sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel 
 

model 
matematika 
dari 
masalah 
yang 
berkaitan 
dengan 
system 
persamaan 
linear dua 
variabel  

Menyelesaikan 
model 
matematika 
dari masalah 
yang berkaitan 
dengan sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel dan 
penafsirannya 

1. Menyelesaik
an model 
matematika 
yang 
berkaitan 
dengan 
SPLDV dan 
penafsirann
ya 

2. Menyelesaik
an system 
persamaan 
non linear 
dua peubah 
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disediakan. 
3. Menentuka

n bentuk 
fungsi dari 
tabel yang 
disediakan. 

4. Menggamba
r grafik 
fungsi pada 
koordinat 
Cartesius 

Memahami 
sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel dan 
menggunakanny
a 
dalam pemecahan 
masalah 

Menyelesaikan 
sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel 
 

1. Menyebutka
n perbedaan 
persamaan 
linear dua 
peubah dan 
system 
persamaan 
linear dua 
peubah 

2. Menentuka
n himpunan 
penyelesaia
n dari 
system 
persamaan 
linear dua 
variabel 
dengan cara 
grafik, 
substitusi, 
dan 
eliminasi. 

Membuat 1. Membuat 
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karena regresi), dan dari JKG diperoleh RKG (rerata kuadrat 
karena galat) dengan masing-masing derajat kebebasan 
(degree of freedom) adalah n  1, 1, dan n  2. Rerata kuadrat 
dapat dihitung sebagai berikut: 

 
RKR = 


 dan RKG = 

 
 

 
Dengan statistic uji:    


  yang merupakan variabel 

random berdistribusi F dengan drajat kebeasan a dan n  2. 
 
G. Analisis Regresi Linear Ganda 

Analisis regresi linear ganda merupakan perluasan 
dari analisis regresi linear sederhana karena melibatkan 
lebih dari satu variabel bebas.  Analisis regresi linear ganda 
bertujuan untuk mencarihubungan linear antara satu 
variabel terikat (Y) dan k variabel bebas X1, X2 k.  secara 
umum model analisis regresi ganda dapat dituliskan sebagai 
berikut: 

 
Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 kXk + e 

Dengan 0, 1, 2, 3 k adalah koefisien regresi 
yang akan diestimasi. Variabel X1, X2 k merupakan 
variabel bebas. 
1. Asumsi-Asumsi Pada Regresi Linear Ganda 
Asumsi 1: Existence (Eksistensi) 
Untuk setiap nilai kombinasi spesifik dari variabel independen X1, 
X2 k, Y adalah variabel random univariat dengan distribusi 
probabilitas tertentu yang mempunyai rerata dan variansi 
berhingga 
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Asumsi 2: Independence (Independensi) 
Nilai-nilai Y adalah saling bebas satu dengan yang lainnya  

Asumsi 3: Linearity (Linieritas) 
Rerata Y untuk setiap kombinasi dari variabel independen X1, X2, 

k merupakan fungsi linear dari X1, X2 k. ini berarti 
bahwa: 

 = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 kXk 
atau 

Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 kXk + e 
Dengan e adalah error yang menyatakan selisih antara respon 
amatan dengan respon  

Asumsi 4: Homoscedasticity (homoskedastisitas) 
Variansi dari Y adalah sama untuk setiap kombinasi tertentu dari 
X1, X2 k yang berarti: 

2Y| X1, X2,  = var(Y| X1, X2 k) = 2 
atau 

2  = 2 

Asumsi 5:  Normal Distribution (Distribusi Norma) 
Untuk sembarang kombinasi tertentu dari X1, X2 k, nilai-
nilai Y berdistribusi normal.  
atau 

Y  N( , 2)  yang ekuivalen dengan E  N(0, 2). 

2. Menentukan Persamaan Regresi Linear Ganda 
Salah satu cara untuk mencari persamaan regresi 

linear ganda dengan dua predictor (variabel bebas) X1 dan X2 
adalah sebagai berikut: 
Misalnya persamaan regresi  dengan dua variabel bebas 
adalah: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2
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kata-kata 
dan 
menyatakan 
masalah 
sehari-hari 
yang 
berkaitan 
dengan 
relasi dan 
fungsi 

2. Menyatakan
n 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 
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Menggunakan 
konsep himpunan 
dalam pemecahan 
masalah 

1. Menyebutka
n beberapa 
himpunan 
dalam 
himpunan 
dalam 
kehiduan 
sehari-hari 

2. Menyelesaik
an masalah 
dengan 
menggunak
an diagram 
venn dan 
konsep 
himpunan 

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

Menguraikan bentuk 
aljabar ke dalam 
faktor-faktornya 

1. Menentuka
n faktor 
suatu 
bilangan 

2. Memfaktork
an  suku 
bentuk 
aljabar 

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

Memahami relasi 
dan fungsi

1. Menjelaskan 
dengan 
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Dengan metode kuandrat terkecil, koefisien b0, b1, dan 
b2 dapat dicari dengan 3 variabel berikut: 

nb0 + b1 X1 + b2 X2 = Y 
b0 X1 + b1 X12 + b2 X1X2 = X1Y 
b0 X2 + b1 X1X2 + b2 X22 = X2Y 

Konstanta b0, b1, dan b2 dapat dicari dengan metode 
substitusi dan eliminasi, dengan invers matriks, atau dengan 
cara lain dari sistem persamaan linear. 
Contoh 
Diketahui data sebagai berikut: 
 

Tabel 2.7. Data Nilai Siwa 
 

X1 6 7 5 6 7 8 7 5 7 6 5 6 

X2 6 8 7 9 7 8 7 8 9 7 8 8 

Y 7 8 6 7 9 8 7 8 8 7 9 8 

 
untuk mencari persamaan regresinya dapat dilakukan 
dengan cara berikut: 
 

Tabel 2.8. Tabel Kerja untuk mencari persamaan regresi 
 

NO X1 X2 Y X1X2 X1Y X2Y X12 X22 Y2 
1 6 6 7 36 42 42 36 36 49 
2 7 8 8 56 56 64 49 64 64 
3 5 7 6 35 30 42 25 49 36 
4 6 8 7 48 42 56 36 64 49 
5 7 7 9 49 63 63 49 49 81 
6 8 8 8 64 64 64 64 64 64 
7 7 7 7 49 49 49 49 49 49
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8 5 7 8 35 40 56 25 49 64 
9 7 8 8 56 56 64 49 64 64 
10 6 7 7 42 42 49 36 49 49 
11 5 6 9 30 45 54 25 36 81 
12 6 8 8 48 48 64 36 64 64 

Jumlah 75 87 92 548 577 667 479 637 714 
 
Berdasarkan tabel 2.8  di atas,diperoleh: 

X1  = 75  X2 = 87  Y = 
92 

X1X2  = 546  X1Y = 577  X2Y = 
667 

X12  = 479  X22 = 637  Y2 = 
714 

Dari nilai-nilai di atas, diperoleh: 

12b0 + 75b1 + 87b2  = 92 
75b0 + 479b1 + 546b2 = 577 
87b0 + 546b1 + 637b2 = 667 

Dengan menggunakan eliminasi atau substitusi, 
diperoleh nilai b0 = 7.308, b1 = 0.272, dan b2 = -0.185, sehingga 
persamaan regresinya adalah Y = 7.308 + 0.272X1 - 0.185X2. 

Untuk lebih memudahkan dalam menyelesaikan 
sistem persamaan linear di atas, maka perlu melibatkan 
deviasi dari masing-masing variael X1, X2, dan Y. masing-
masing deviasi dari variabel tersebut adalah: 
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jual, harga 
beli, rabat, 
bunga 
tunggal 
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. Menentuaka
n irisan dua 
himpuanan 

4. Menentuka
n gabungan 
dua 
himpunan 

5. Menjelaskan 
pegertian 
komplemen 
dari suatu 
himpunan 

6. Menentuka
n 
komplemen 
dari suatu 
himpunan
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Menyelesaikan 
persamaan linear 
satu variabel 
 

1. Mengenali 
PLSV dalam 
berbagai 
bentuk dan 
variabel. 

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

3. Menentuka
n 
penyelesaia
n 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. Menentuka
n besar dan 
persentase 
untung, 
rugi, harga 
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Seperti halnya dengan regresi linear sederhana, regresi 
linear ganda juga melalui centroidnya, sehingga memenuhi: 

       

Kemudian dicari nilai b0 dengan cara: 

     

Nilai b1 dan b2 dapat dicari dengan menggunakan 
persamaan berikut: 

 

   


 

 


 

 

   


 

 


 

Nilai jumlah kuadrat deviasi untuk masing-masing besaran 
dapat dihitung dengan menggunakan formula: 

  
 


   dan 

   
 


 

Contoh 
Tentukan persamaan regresi linear data berikut: 

Tabel 2.9. Data Skor Siswa 
 

X1 5 4 7 6 4 6 7 5 6 8 6 4 

X2 5 5 8 6 5 5 5 4 7 7 5 7 

Y 6 5 8 6 5 6 6 5 7 8 6 5 
 
Berdasarkan data di atas diperoleh: 

X1 = 68  X2 = 69  Y = 73 
X1X2 = 398 X1Y = 427 X2Y = 430
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X12 = 404  X22 = 413  Y2 = 457 

Dari nilai-nilai tersebut,akan diperoleh: 

         

   




        


   




        

  
 


     

  
 


     

  
 


     

Dengan demikian nilai b0, b1, dan b2 dapat dihitung sebagai 
berikut: 

 

   


 

 


 

 
   

   




  

 

   


 

  
 

 
   

   





  

     
         
Jadi persamaan regresinya adalah      

 
 

3.  Pendekatan Anava pada Regresi Linear Ganda 
Seperti halnya pada regresi linear sederhana, pada 

analisis regresi linear ganda didefinisikan JKT, JKR, dan JKG 
masing-masing sebagai berikut:
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C. Learning Continuum 
Learning Continuum atau lebih dikenal denga istilah 

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 
unsur-unsurnya, persamaan dan pertidaksamaan linear serta 
penyelesaiannya, himpunan dan operasinya, relasi, fungsi 
dan grafiknya, sistem 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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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, 
akan menghasilkan beberapa test yang paralel atau yang 
setara. Perbedaan yang tampak hanyalah pada rumusan 
kata-kata yang digunakan dalam item-itemnya saja.
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     JKT = JKR + JKG 

Dengan: 

JKT =    = Y2 -   


 , dengan dkT = n  1 

JKR =  
 = b1 x1y + b2 x2y + b3 x3 k xky 

dengan dkR = k 
JKG = JKT  JKR dengan dkG = n  k  1 
Perlu diketahui bahwa xiy = XiY -   


 

Kesalahan baku taksiran pada regresi linear ganda 
dapat ditentukan dengan formula berikut: 

     
 



  
 



  
 

Sedangkan kesalahan baku koefisien regresi ganda 
dengan dua variabel bebas misalnya X1 dan X2 dapat 
dituliskan dalam formula berikut: 





 



  

  

Dengan r12 adalah koefisien korelasi antara X1 dan X2 
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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 tes klasik adalah asumsi-asumsi yang 
dirumuskan secara sistematis serta dalam jangka waktu 
yang lama. Dari asumsi-asumsi tersebut kemudian 
dijabarkan dalam beberapa kesimpulan.
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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 
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 
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dengan 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 biasanya 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 
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 
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A. 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: 
1. 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. 

2. 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 
pengukuran berulang-ulang (sampai tak terhingga) 
terhadap seseorang dengan menggunakan alat ukur 
yang sama. 

3. Asumsi ketiga teori tes klasik menyatakan bahwa tidak 
terdapat korelasi antara skor mumi dan skor kesalahan 
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pada suatu tes yang dilaksanakan ( TE = 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. 

4. Asumsi keempat meyatakan bahwa korelasi antara 
kesalahan pada pengukuran pertama dan kesalahan 
pada pengukuran kedua adalah nol ( E1E2 = 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. 

5. 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 ( E1T2 = 0). Asumsi ini akan gugur jika 
salah satu tes tersebut ternyata mengukur aspek yang 
berpengaruh terhadap terjadinya kesalahan pada 
pengukuran yang lain. 

6. 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 ( 2E1 = 2E2 ). 

7. Asumsi ketujuh dari teori tes klasik menyatakan tentang 
definisi tes yang setara (essentially equivalent). Jika dua 
perangkat tes mempunyai skor-skor perolehan X1 dan X2 
yang memenuhi asumsi 1 sampai 5 dan apabila untuk 
setiap populasi subyek X1 = X2 + C12, dimana C12 adalah 
sebuah bilangan konstanta.
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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 
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 
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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 
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 
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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. 

B. 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: 
1.  = 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 

-masing 
distribusi skor tampak tersebut, maka kedua tes 
memiliki reliabilitas sempurna yaitu  = 1,00. 
Sebaliknya jika distribusi skor tampak pada suatu tes 
tidak berkorelasi sama sekali dengan distribusi skor 

tidak berkorelasi  dan koefisien reliabilitanya adalah  
= 0,00. Interpretasi ini menjadi asumsi dalam dasar 
pendekatan estimasi reliabilitas tes paralel 

2.  = besarnya proporsi varians X yang dijelaskan oleh 
 

Interpretasi ini berasal dari penafsiran koefisien 
determinasi sebagaimana biasanya dilakukan pada 
penafsiran koefisien korelasi linear Pearson. Jadi dalam 
hal ini, besarnya kuadrat koefisien reliabilitas dapat 
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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. 

3.  = 



  

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 


, maka 

reliabilitas tes tersebut adalah sempurna dengan 
koefisien  = 1,00. 

4.   = 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. 

5. = 1 - 2XE 
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.  

6.  = 1 -  



  

Koefisien reliabilitas sama dengan satu dikurangi rasio 
antara varians error dan varians skor tampak. 
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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  
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 



Penyusunan Instrumen Tes 

123

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, 
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. 
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Interpretasi ini mengaitkan reliabilitas dengan besarnya 
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 se-
sungguhnya 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 

C. Kelemahan dan Kelebihan Teori Tes Klasik 
Sesempurna apapun suatu teori tentu juga mempunyai 

kelemahan-kelemahan. Demikian halnya dengan teori tes 
klasik dalam pengukuran pendidikan. Terdapat beberapa 
kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teori tes klasik 
khususnya dalam menyajikan informasi tentang 
kemampuan peserta tes yaitu: 
1. Statistic 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 sering 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 
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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 
Cronbach atau yang lainnya menggunakan asumsi tes 
parallel yang pada kenyataannya sangat sulit dipenuhi. 

Namun demikian, teori tes klasik juga memiliki 
kelebihan. Kelebihan teori tes klasik antara lain: 
1. Konsepnya mudah dipahami 
2. Ukuran sampel yang dibutuhkan relatif kecil 
3. Teori ini sudah lama berkembang sehingga banyak 

peneliti yang memahami dan menggunakannya 
4. Analisisnya cukup sederhana. 
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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). 

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

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

(e) Hindari pengambilan kalimat langsung dari buku 
teks. 

D. Bentuk Soal 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. 
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. 
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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 
reliabilitas yang dihasilkan oleh ketiga pendekatan tersebut 
disebut koefisien reliabilitas. 

A. Estimasi Reliabilitas Tes-Retes 
Metode tes-retes dilakukan dengan mengenakan tes  

yang sama pada kelompok peserta tes yang sama pada 
kelompok yang sama dua kali dengan memberi 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:
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Tabel 4.1. Distribusi skor tes X pada penyajian pertama (X1) 
dan kedua (X2) setelah tenggang waktu tertentu 

 

 
 

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

 


 



 




 



 

 
 

 
 

   

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. 

Bab 6 

118

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 alternatif pilihan hanya ada dua 
yaitu benar atau salah. 

(b) Bentuk soal ini tidak dapat digunakan untuk 
menanyakan sesuatu konsep secara utuh karena 
peserta tes hanya dituntut untuk menjawab benar 
dan salah. 

(c) Jika jumlah 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.
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Kunci Jawaban dan Pedoman Skoring 
 

 
 

C. Bentuk Ssoal 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 
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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 memungkinkan terjadinya carry-over 
effect akibat memori, latihan, suasana hati peserta tes. Bila 
tenggang waktu diberikan terlalu sepanjang, dapat 
,mengakibatkan carry-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-sungguh atau dengan sengaja memberi 
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 
mengukur trait yang stabil selama tenggang waktu 
penyajian dan tidak mudah dipengaruhi oleh caary-over 
effect. 

B. 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 
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varians kesalahan pengukuran ( 2). 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: 




   
 

Keterangan: 
k = jumlah item setelah ada perubahan dibagi dengan 

jumlah item awal 
 = 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: 
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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. 
 
 

5 

Isi balok = Panjang x lebar x tinggi 
    = 150 cm x 80 cm x 75 cm 
    = 900.000 cm3 

Isi Bak mandi dalam liter: 

    = 
900 000

1000
. liter  

        = 900 liter 

1 
1 
1 
 

1 
 

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! 
 



Bentuk-Bentuk Tes 

115

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. 

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 : 
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Keterangan: 
rY1Y2 = koefisien korelasi antara dua belahan 
r  = estimasi koefisien reliabilitas keseluruhan tes X 

Contoh: 
Diperoleh suatu korelasi sebesar rY1Y2 = 0,765 dari kedua 
belahan, maka koefisien reliabilitas tes X adalah: 




  
 

  
 

Contoh di atas menunjukkan bahwa nilai r  selalu 
lebih besar dari rY1Y2. Hal ini tdisebabkan karena r  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 4.2. Estimasi Reliabilitas Tes dengan formula 

Spearman-Brown 
 

rY1Y2 r  
0.00 
0.20 
0.40 
0.60 
0.80 
1.00 

0.00 
0.33 
0.57 
0.75 
0.89 
1.00 
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Untuk lebih memahami penggunakan formula 
Spearman-Brown untuk menhitung reliabilitas, maka dapat 
dilihat contoh berikut. 

 
Tabel 4.2 Respon Peserta Tes 

 

N
o 

Pes
erta 
Tes 

No Item 
Belahan 

X 
Y1 Y2 

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

1
2 

1 A 1 1 2 2 1 0 1 1 2 2 2 2 9 8 17 

2 B 0 0 2 1 0 0 2 2 1 2 0 1 5 6 11 

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 16 

5 E 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 8 9 17 

6 F 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 8 7 15 

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 12 11 23 
1
0 J 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 3 7 

JUMLAH 9 8 16 15 11 10 11 11 
1
2 12 7 6 66 62 128 

Y1 = 66 Y12 = 508 
Y1 = 62 Y22 = 460 

  Y1Y2 = 480 

 
Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan 

menghitung korelasi antara belahan tes pertama dan belahan 
tes kedua dengan menggunakan korelasi Product Moment 
yaitu: 
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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. 

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 
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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 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 
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Dengan demikian reliabilitas tes tersebut adalah: 




 

 
 

 




  
 

  
Jadi reliabilitas tes adalah 0.957 

2.  - equivalent 
Estimasi reliabilitas dengan menggunakan pendekatan 

konsistensi internal dalam hal ini penggunaan pendekatan  
- equivalent menggunakan beberapa asumsi yaitu: 

i2 = i1 + C12  dan T12 = T22 
X1 = X2 + C12  sehingga  X1  X2 
E12  E22 sehingga X12  X22 

Dalam menentukan estimasi reliabilitas dengan 
pendekatan  - equivalent ada beberapa formula yang 
digunakan yaitu: 
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, 
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dalam mengestimasi reliabilitas tes, varians perbedaan 
skor yang diperhitungkan sebaga sumber error. 
Formula reliabilitas Rulon dapat dituliskan sebagai 
berikut: 

  


 

Keterangan:  
 = variansi distribusi perbedaan skor kedua belahan 
 = varians distribusi skor total 
  = perbedaan skor kedua belahan 

Contoh: 
Dengan menggunakan data pada tabel berikut, diperoleh 
distribusi perbedaan skor sebagai berikut: 
 

Tabel 4.3. Distribusi Perbedaan Skor Peserta Tes 
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(b) Mengunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa yang 
digunakan harus sesuai dengan tingkat penguasaan 
bahasa bagi peserta uji/siswa sehingga mudah 
dimengerti. 

(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. 

B. Bentuk Soal 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 meng-
ekspresikan 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 
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. Dengan adanya 
pilihan jawaban seperti ini, maka secara materi pilihan 
jawaban berkurang satu, karena pernyataan itu bukan 
merupakan materi yang ditanyakan. 

(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.
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Dengan menggunakan data pada tabel di atas, maka 
diperoleh: 

 
  

 
  

 
  

 
  

Sehingga reliabilitas dengan formula Rulon diperoleh: 

  


   

  



 

  
Nilai   adalah koefisien reliabilitas 
keseluruhan tes dan bukan reliabilitas 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 paralel tidak terpenuhi maka alternatif yang 
digunakan adalah formula Alfa Cronbach. 
Namun demikian, jika kedua belahan tidak memenuhi 
asumsi  - 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 
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 ataukah sekedar indikasi tidak terpenuhi asumsi 

- equivalent (Allen & Yen, 1979).
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Rumus umum koefisien alpha adalah: 




 

  

Keterangan: 
 = varians skor peserta tes pada keseluruhan tes X 

yang terbagi atas j belahan 
  = varians skor peserta tes pada belahan yang ke j; j = 

 
 = banyaknya belahan 

Contoh: 
Dengan menggunakan data table 4.3 pada formula 
Rulon, maka akan diperoleh estimasi reliabiltas sebagai 
berikut: 
 

Tabel 4.4. Distribusi Perbedaan Skor Peserta Tes 
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3) Konstruki Soal 
(a) Pokok soal dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas. 

Bahwa SK/KD/Indikator yang hendak diukur 
/ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan 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 di atas sal
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butir-butir soal yang berkualitas, sulit membuat pengecoh 
yang homogen dan berfungsi, dan terdapat peluang untuk 
menebak jawaban. 

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.
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Maka diperoleh: 




 

    


  

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  - 20 (Cronbach, 1951). 
Rumus Kuder-Richardson-20 (KR-20) adalah: 

  



 
  

Keterangan: 
k =  banyaknya belahan tes, dalam hala ini banyaknya 
item tes
 =  varians skor tes X
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   =  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: 

  



    
  

Keterangan: 
k =  banyaknya belahan tes, dalam hala ini banyaknya 
item tes 
  =  varians skor tes X 
   =  rata-rata proporsi peserta tes yang mendapat nilai 

1 pada setiap item  
Contoh: 
Diberikan hasil respon peserta tes sebagai berikut: 
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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. 

A. Bentuk Soal 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 
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BENTUK-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. 
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Tabel 4.5. Respon Peserta Tes dengan 12 Butir Tes 
Matematika 

 

 
 
Dari tabel di atas, maka dapat dihitung koefisien 
reliabilitas dengan menggunakan KR-20 dan KR-21 
sebagai berikut: 

  



  

  


 



  

 
 



   

  
  

Maka: 
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Sedangkan dengan menggunakan formula KR-21 
diperoleh: 

  



    
  

  


 

   


 

  




 


 

  







 

    

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 
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: 




   
 

Keterangan: 
k = rasio jumlah item setelah dan sebelum penambahan

= reliabilitas setelah penambahan item

Bab 5 

106

merah, hal ini menunjukkan T-test tidak signifikan, yang 
berarti tidak valid dan reliabel. 
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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 reliabel untuk menjadi 
indikator dari variabel Laten1. Jika terdapat angka berwarna 
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  = reliabilitas sebelum penambahan item 
 
Contoh: 
Misalkan reliabilitas suatu tes yang terdiri atas 40 item 
adalah  = 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 




 




 





 

  



 
 




  
 

  

Agar diperoleh estimasi reliabilitas yang cermat 
sebagai efek dari penambahan item atau 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 paralel 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  dan akan diperpendek 
menjadi 1/k dari panjang tes semula, maka reliabilitas tes 
dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 
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Contoh 
Misalkan suatu tes yang terdiri atas 100 item mempunyai 
reliabilitas  = 0.95 dan ingin diperpendek hanya menjadi 
60 item. Maka reliabilitas tes tersebut setelah diperpendek 
adalah: 









 

 = 0.95 





 

  



 
 





  

 
Jika suatu tes mempunyai reliabilitas  dan ingin 

dirubah sehingga mempunyai reliabilitas , dapat pula 
diketahui berapa  kali lipat banyaknya item tes yang baru 
dibanding banyaknya item tes semula dengan menggunakan 
persamaan berikut: 


  


 

Keterangan: 
  =  Reliabilitas yang dikehendaki 

    =  Reliabilitas semula 
k =  rasio jumlah item tes yang baru dan jumlah item 
tes semula 
Contoh: 

Bab 5 

104

 
 
13. Klik RUN Lisrel (Gambar orang berlari) 
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12. Klik Setup  Build LISREL Syntax 
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Diketahui reliabilitas semula  = 0.40 dan ingin 
ditingkatkan menjadi  =0.70, maka: 


  

  
 


 

 
 





 

 



 

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 ditambahkan adalah 5 item. 
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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 
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10. Klik Next  Number of Observation  OK 

 

 
 
11. Buat diagram jalur dengan mendrag variabel-variabel 
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9. Bila ada variabel laten, klik add Laten Variable 
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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. 

A. Validitas Isi 
Validitas isi berkenaan dengan ketepatan alat evaluasi 

ditinjau dari segi materi yang dievaluasi. Suatu alat evaluasi 
dikatakan memiliki validitas isi jika mengukur 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 
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soal-soal tes (item review) merupakan kegiatan yang esensial 
dalam usaha pengembangan tes psikologis. 

Bukti validitas berdasarkan isi tes atau instrumen 
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 kesimpulan 
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 
menggunakan tes tersebut harus memiliki keyakinan 
bahwa dari 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 kawasan perilaku 
yang diukur. Validitas ini dapat dilihat pada cakupan 
item-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.
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7. Klik Setup  Variables 
 

            
 
8. Klik Add/Read Variabel  Read From File  Browse 

 cfa1.pth  OK 
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6. Klik cfa1.pth pada kotak File name lalu klik Save dan 
hasilnya 
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B. Validitas Kriteria 
Validitas kriteria menghendaki tersedianya kriteria 

eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor tes. 
Suatu kriteria adalah variabel 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 kriteria. Koefisien 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. 

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 kriteria 
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performansi yang akan datang misalnya indeks prestasi 
setelah calon mahasiswa diterima menjadi mahasiswa 
dan menempuh perkuliahan beberapa semester atau 
beberapa tahun kemudian. Dengan demikian, skor tes 
yang diperoleh sekarang baru dapat diuji validitasnya di 
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. Kriteria tersebut tidak selalu 
ditentukan dengan mudah oleh karena adanya konsepsi 
mengenai trait yang diukur oleh tes dan kriterianya kadang 
tidak sama. 

C. 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 
indikator hasil belajar) yang telah ditetapkan. 
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5. Klik File  New  Path Diagram  OK 
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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 

 

 
 
 

Bab 5 

92

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. 

D. Validitas Faktorial 
Analisis factor merupakan kumpulan prosedur 

matematik yang kompleks guna menganalisis hubungan 
antar variabel variabel dan menjelaskan hubungan tersebut 
dalam bentuk kelompok variabel yang terbatas yang disebut 
faktor. Oleh karena itu validitas yang diuji dengan prosedur 
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 5.1. 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 5.1 di atas menunjukkan bahwa skala A dan 

skala B mengukur satu factor yang sama, demikian pula 
untuk skala C dan skala D.  Faktor yang diukur oleh skala A 
dan skala B tidak sama dengan factor yang diukur 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 faktor, tes yang dipengaruhi oleh factor-
faktor tertentu disebut muatan faktor (loading factor) yang 
tinggi. Sebagai contoh diberikan suatu matriks korelasi enam 
buah tes yang mengukur kemampuan pandang-ruang. Tiga 
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.
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2. Klik File  Open 
 

  
 
3. Cari data yang bertipe prelis, lalu tekan OK dan hasilnya 

sebagai berikut: 
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pada faktor 2. Sedangkan tes kemampuan visualisasi 
memiliki muatan yang relatif tinggi pada faktor 2 dan 
muatan yang relatif 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 faktorial dapat menggunakan 
bantuan paket computer. Hal ini akan lebih 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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Tabel 5.2. Matriks Korelasi Skor Tes Pandang-Ruang (Allen 
dan Yen, 1979) 

 

 
 

Table 5.2. di atas menunjukkan bahwa koefisien 
korelasi setiap tes dengan dirinya sendiri adalah 1.00. 
Sedangkan angka-angka yang lain koefisien korelasi antara 
tes yang berbeda. Dengan menggunakan prosedur analisis 
faktor, muatan faktor dari keenam tes pandang-ulang dapat 
dihitung dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 5.3. 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 5.3 di atas menunjukkan bahwa ke enam tes 

mengukur dua faktor yang tidak berkorelasi satu dengan 
lainnya. Tes kemampuan orientasi semuanya memiliki 
muatan yang relatif tinggi pada faktor 1 dan muatan rendah 
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pada faktor 2. Sedangkan tes kemampuan visualisasi 
memiliki muatan yang relatif tinggi pada faktor 2 dan 
muatan yang relatif 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 faktorial dapat menggunakan 
bantuan paket computer. Hal ini akan lebih 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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Tabel 5.2. Matriks Korelasi Skor Tes Pandang-Ruang (Allen 
dan Yen, 1979) 

 

 
 

Table 5.2. di atas menunjukkan bahwa koefisien 
korelasi setiap tes dengan dirinya sendiri adalah 1.00. 
Sedangkan angka-angka yang lain koefisien korelasi antara 
tes yang berbeda. Dengan menggunakan prosedur analisis 
faktor, muatan faktor dari keenam tes pandang-ulang dapat 
dihitung dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 5.3. 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 5.3 di atas menunjukkan bahwa ke enam tes 

mengukur dua faktor yang tidak berkorelasi satu dengan 
lainnya. Tes kemampuan orientasi semuanya memiliki 
muatan yang relatif tinggi pada faktor 1 dan muatan rendah 
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Tabel 5.1. 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 5.1 di atas menunjukkan bahwa skala A dan 

skala B mengukur satu factor yang sama, demikian pula 
untuk skala C dan skala D.  Faktor yang diukur oleh skala A 
dan skala B tidak sama dengan factor yang diukur 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 faktor, tes yang dipengaruhi oleh factor-
faktor tertentu disebut muatan faktor (loading factor) yang 
tinggi. Sebagai contoh diberikan suatu matriks korelasi enam 
buah tes yang mengukur kemampuan pandang-ruang. Tiga 
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.
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2. Klik File  Open 
 

  
 
3. Cari data yang bertipe prelis, lalu tekan OK dan hasilnya 

sebagai berikut: 
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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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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. 

D. Validitas Faktorial 
Analisis factor merupakan kumpulan prosedur 

matematik yang kompleks guna menganalisis hubungan 
antar variabel variabel dan menjelaskan hubungan tersebut 
dalam bentuk kelompok variabel yang terbatas yang disebut 
faktor. Oleh karena itu validitas yang diuji dengan prosedur 
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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performansi yang akan datang misalnya indeks prestasi 
setelah calon mahasiswa diterima menjadi mahasiswa 
dan menempuh perkuliahan beberapa semester atau 
beberapa tahun kemudian. Dengan demikian, skor tes 
yang diperoleh sekarang baru dapat diuji validitasnya di 
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. Kriteria tersebut tidak selalu 
ditentukan dengan mudah oleh karena adanya konsepsi 
mengenai trait yang diukur oleh tes dan kriterianya kadang 
tidak sama. 

C. 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 
indikator hasil belajar) yang telah ditetapkan. 
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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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B. Validitas Kriteria 
Validitas kriteria menghendaki tersedianya kriteria 

eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor tes. 
Suatu kriteria adalah variabel 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 kriteria. Koefisien 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. 

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 kriteria 



Validitas 

89

soal-soal tes (item review) merupakan kegiatan yang esensial 
dalam usaha pengembangan tes psikologis. 

Bukti validitas berdasarkan isi tes atau instrumen 
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 kesimpulan 
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 
menggunakan tes tersebut harus memiliki keyakinan 
bahwa dari 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 kawasan perilaku 
yang diukur. Validitas ini dapat dilihat pada cakupan 
item-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.
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7. Klik Setup  Variables 
 

            
 
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 
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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. 

A. Validitas Isi 
Validitas isi berkenaan dengan ketepatan alat evaluasi 

ditinjau dari segi materi yang dievaluasi. Suatu alat evaluasi 
dikatakan memiliki validitas isi jika mengukur 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 
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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 
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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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Diketahui reliabilitas semula  = 0.40 dan ingin 
ditingkatkan menjadi  =0.70, maka: 


  

  
 


 

 
 





 

 



 

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 ditambahkan adalah 5 item. 
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Contoh 
Misalkan suatu tes yang terdiri atas 100 item mempunyai 
reliabilitas  = 0.95 dan ingin diperpendek hanya menjadi 
60 item. Maka reliabilitas tes tersebut setelah diperpendek 
adalah: 









 

 = 0.95 





 

  



 
 





  

 
Jika suatu tes mempunyai reliabilitas  dan ingin 

dirubah sehingga mempunyai reliabilitas , dapat pula 
diketahui berapa  kali lipat banyaknya item tes yang baru 
dibanding banyaknya item tes semula dengan menggunakan 
persamaan berikut: 


  


 

Keterangan: 
  =  Reliabilitas yang dikehendaki 

    =  Reliabilitas semula 
k =  rasio jumlah item tes yang baru dan jumlah item 
tes semula 
Contoh: 
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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 reliabel untuk menjadi 
indikator dari variabel Laten1. Jika terdapat angka berwarna 
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  = reliabilitas sebelum penambahan item 
 
Contoh: 
Misalkan reliabilitas suatu tes yang terdiri atas 40 item 
adalah  = 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 




 




 





 

  



 
 




  
 

  

Agar diperoleh estimasi reliabilitas yang cermat 
sebagai efek dari penambahan item atau 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 paralel 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  dan akan diperpendek 
menjadi 1/k dari panjang tes semula, maka reliabilitas tes 
dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 
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Sedangkan dengan menggunakan formula KR-21 
diperoleh: 

  



    
  

  


 

   


 

  




 


 

  







 

    

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 
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: 




   
 

Keterangan: 
k = rasio jumlah item setelah dan sebelum penambahan

= reliabilitas setelah penambahan item
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merah, hal ini menunjukkan T-test tidak signifikan, yang 
berarti tidak valid dan reliabel. 
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BENTUK-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. 
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Tabel 4.5. Respon Peserta Tes dengan 12 Butir Tes 
Matematika 

 

 
 
Dari tabel di atas, maka dapat dihitung koefisien 
reliabilitas dengan menggunakan KR-20 dan KR-21 
sebagai berikut: 

  



  

  


 



  

 
 



   

  
  

Maka: 
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   =  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: 

  



    
  

Keterangan: 
k =  banyaknya belahan tes, dalam hala ini banyaknya 
item tes 
  =  varians skor tes X 
   =  rata-rata proporsi peserta tes yang mendapat nilai 

1 pada setiap item  
Contoh: 
Diberikan hasil respon peserta tes sebagai berikut: 
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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. 

A. Bentuk Soal 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 
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butir-butir soal yang berkualitas, sulit membuat pengecoh 
yang homogen dan berfungsi, dan terdapat peluang untuk 
menebak jawaban. 

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.
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Maka diperoleh: 




 

    


  

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  - 20 (Cronbach, 1951). 
Rumus Kuder-Richardson-20 (KR-20) adalah: 

  



 
  

Keterangan: 
k =  banyaknya belahan tes, dalam hala ini banyaknya 
item tes
 =  varians skor tes X
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Rumus umum koefisien alpha adalah: 




 

  

Keterangan: 
 = varians skor peserta tes pada keseluruhan tes X 

yang terbagi atas j belahan 
  = varians skor peserta tes pada belahan yang ke j; j = 

 
 = banyaknya belahan 

Contoh: 
Dengan menggunakan data table 4.3 pada formula 
Rulon, maka akan diperoleh estimasi reliabiltas sebagai 
berikut: 
 

Tabel 4.4. Distribusi Perbedaan Skor Peserta Tes 
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3) Konstruki Soal 
(a) Pokok soal dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas. 

Bahwa SK/KD/Indikator yang hendak diukur 
/ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan 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 di atas sal
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. Dengan adanya 
pilihan jawaban seperti ini, maka secara materi pilihan 
jawaban berkurang satu, karena pernyataan itu bukan 
merupakan materi yang ditanyakan. 

(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.
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Dengan menggunakan data pada tabel di atas, maka 
diperoleh: 

 
  

 
  

 
  

 
  

Sehingga reliabilitas dengan formula Rulon diperoleh: 

  


   

  



 

  
Nilai   adalah koefisien reliabilitas 
keseluruhan tes dan bukan reliabilitas 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 paralel tidak terpenuhi maka alternatif yang 
digunakan adalah formula Alfa Cronbach. 
Namun demikian, jika kedua belahan tidak memenuhi 
asumsi  - 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 
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 ataukah sekedar indikasi tidak terpenuhi asumsi 

- equivalent (Allen & Yen, 1979).
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dalam mengestimasi reliabilitas tes, varians perbedaan 
skor yang diperhitungkan sebaga sumber error. 
Formula reliabilitas Rulon dapat dituliskan sebagai 
berikut: 

  


 

Keterangan:  
 = variansi distribusi perbedaan skor kedua belahan 
 = varians distribusi skor total 
  = perbedaan skor kedua belahan 

Contoh: 
Dengan menggunakan data pada tabel berikut, diperoleh 
distribusi perbedaan skor sebagai berikut: 
 

Tabel 4.3. Distribusi Perbedaan Skor Peserta Tes 
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(b) Mengunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa yang 
digunakan harus sesuai dengan tingkat penguasaan 
bahasa bagi peserta uji/siswa sehingga mudah 
dimengerti. 

(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. 

B. Bentuk Soal 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 meng-
ekspresikan 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 
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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 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 
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Dengan demikian reliabilitas tes tersebut adalah: 




 

 
 

 




  
 

  
Jadi reliabilitas tes adalah 0.957 

2.  - equivalent 
Estimasi reliabilitas dengan menggunakan pendekatan 

konsistensi internal dalam hal ini penggunaan pendekatan  
- equivalent menggunakan beberapa asumsi yaitu: 

i2 = i1 + C12  dan T12 = T22 
X1 = X2 + C12  sehingga  X1  X2 
E12  E22 sehingga X12  X22 

Dalam menentukan estimasi reliabilitas dengan 
pendekatan  - equivalent ada beberapa formula yang 
digunakan yaitu: 
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, 
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Untuk lebih memahami penggunakan formula 
Spearman-Brown untuk menhitung reliabilitas, maka dapat 
dilihat contoh berikut. 

 
Tabel 4.2 Respon Peserta Tes 

 

N
o 

Pes
erta 
Tes 

No Item 
Belahan 

X 
Y1 Y2 

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

1
2 

1 A 1 1 2 2 1 0 1 1 2 2 2 2 9 8 17 

2 B 0 0 2 1 0 0 2 2 1 2 0 1 5 6 11 

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 16 

5 E 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 8 9 17 

6 F 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 8 7 15 

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 12 11 23 
1
0 J 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 3 7 

JUMLAH 9 8 16 15 11 10 11 11 
1
2 12 7 6 66 62 128 

Y1 = 66 Y12 = 508 
Y1 = 62 Y22 = 460 

  Y1Y2 = 480 

 
Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan 

menghitung korelasi antara belahan tes pertama dan belahan 
tes kedua dengan menggunakan korelasi Product Moment 
yaitu: 
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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. 

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 
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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. 

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 : 
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Keterangan: 
rY1Y2 = koefisien korelasi antara dua belahan 
r  = estimasi koefisien reliabilitas keseluruhan tes X 

Contoh: 
Diperoleh suatu korelasi sebesar rY1Y2 = 0,765 dari kedua 
belahan, maka koefisien reliabilitas tes X adalah: 




  
 

  
 

Contoh di atas menunjukkan bahwa nilai r  selalu 
lebih besar dari rY1Y2. Hal ini tdisebabkan karena r  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 4.2. Estimasi Reliabilitas Tes dengan formula 

Spearman-Brown 
 

rY1Y2 r  
0.00 
0.20 
0.40 
0.60 
0.80 
1.00 

0.00 
0.33 
0.57 
0.75 
0.89 
1.00 
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varians kesalahan pengukuran ( 2). 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: 




   
 

Keterangan: 
k = jumlah item setelah ada perubahan dibagi dengan 

jumlah item awal 
 = 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: 
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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. 
 
 

5 

Isi balok = Panjang x lebar x tinggi 
    = 150 cm x 80 cm x 75 cm 
    = 900.000 cm3 

Isi Bak mandi dalam liter: 

    = 
900 000

1000
. liter  

        = 900 liter 

1 
1 
1 
 

1 
 

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! 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Skoring 
 

 
 

C. Bentuk Ssoal 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 
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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 memungkinkan terjadinya carry-over 
effect akibat memori, latihan, suasana hati peserta tes. Bila 
tenggang waktu diberikan terlalu sepanjang, dapat 
,mengakibatkan carry-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-sungguh atau dengan sengaja memberi 
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 
mengukur trait yang stabil selama tenggang waktu 
penyajian dan tidak mudah dipengaruhi oleh caary-over 
effect. 

B. 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 
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Tabel 4.1. Distribusi skor tes X pada penyajian pertama (X1) 
dan kedua (X2) setelah tenggang waktu tertentu 

 

 
 

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

 


 



 




 



 

 
 

 
 

   

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. 
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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 alternatif pilihan hanya ada dua 
yaitu benar atau salah. 

(b) Bentuk soal ini tidak dapat digunakan untuk 
menanyakan sesuatu konsep secara utuh karena 
peserta tes hanya dituntut untuk menjawab benar 
dan salah. 

(c) Jika jumlah 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.
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(c) Panjang rumusan pernyataan butir soal hendaknya 
relatif sama. 

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

(e) Hindari pengambilan kalimat langsung dari buku 
teks. 

D. Bentuk Soal 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. 
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. 
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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 
reliabilitas yang dihasilkan oleh ketiga pendekatan tersebut 
disebut koefisien reliabilitas. 

A. Estimasi Reliabilitas Tes-Retes 
Metode tes-retes dilakukan dengan mengenakan tes  

yang sama pada kelompok peserta tes yang sama pada 
kelompok yang sama dua kali dengan memberi 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:
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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.
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(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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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 
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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 
Cronbach atau yang lainnya menggunakan asumsi tes 
parallel yang pada kenyataannya sangat sulit dipenuhi. 

Namun demikian, teori tes klasik juga memiliki 
kelebihan. Kelebihan teori tes klasik antara lain: 
1. Konsepnya mudah dipahami 
2. Ukuran sampel yang dibutuhkan relatif kecil 
3. Teori ini sudah lama berkembang sehingga banyak 

peneliti yang memahami dan menggunakannya 
4. Analisisnya cukup sederhana. 
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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). 

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. 



Penyusunan Instrumen Tes 

123

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, 
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. 
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Interpretasi ini mengaitkan reliabilitas dengan besarnya 
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 se-
sungguhnya 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 

C. Kelemahan dan Kelebihan Teori Tes Klasik 
Sesempurna apapun suatu teori tentu juga mempunyai 

kelemahan-kelemahan. Demikian halnya dengan teori tes 
klasik dalam pengukuran pendidikan. Terdapat beberapa 
kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teori tes klasik 
khususnya dalam menyajikan informasi tentang 
kemampuan peserta tes yaitu: 
1. Statistic 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 sering 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 



Teori Tes Klasik 

65

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. 

3.  = 



  

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 


, maka 

reliabilitas tes tersebut adalah sempurna dengan 
koefisien  = 1,00. 

4.   = 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. 

5. = 1 - 2XE 
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.  

6.  = 1 -  



  

Koefisien reliabilitas sama dengan satu dikurangi rasio 
antara varians error dan varians skor tampak. 
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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  
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 
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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 
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 
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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. 

B. 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: 
1.  = 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 

-masing 
distribusi skor tampak tersebut, maka kedua tes 
memiliki reliabilitas sempurna yaitu  = 1,00. 
Sebaliknya jika distribusi skor tampak pada suatu tes 
tidak berkorelasi sama sekali dengan distribusi skor 

tidak berkorelasi  dan koefisien reliabilitanya adalah  
= 0,00. Interpretasi ini menjadi asumsi dalam dasar 
pendekatan estimasi reliabilitas tes paralel 

2.  = besarnya proporsi varians X yang dijelaskan oleh 
 

Interpretasi ini berasal dari penafsiran koefisien 
determinasi sebagaimana biasanya dilakukan pada 
penafsiran koefisien korelasi linear Pearson. Jadi dalam 
hal ini, besarnya kuadrat koefisien reliabilitas dapat 
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pada suatu tes yang dilaksanakan ( TE = 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. 

4. Asumsi keempat meyatakan bahwa korelasi antara 
kesalahan pada pengukuran pertama dan kesalahan 
pada pengukuran kedua adalah nol ( E1E2 = 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. 

5. 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 ( E1T2 = 0). Asumsi ini akan gugur jika 
salah satu tes tersebut ternyata mengukur aspek yang 
berpengaruh terhadap terjadinya kesalahan pada 
pengukuran yang lain. 

6. 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 ( 2E1 = 2E2 ). 

7. Asumsi ketujuh dari teori tes klasik menyatakan tentang 
definisi tes yang setara (essentially equivalent). Jika dua 
perangkat tes mempunyai skor-skor perolehan X1 dan X2 
yang memenuhi asumsi 1 sampai 5 dan apabila untuk 
setiap populasi subyek X1 = X2 + C12, dimana C12 adalah 
sebuah bilangan konstanta.
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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 
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 
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dengan 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 biasanya 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 
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 
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A. 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: 
1. 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. 

2. 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 
pengukuran berulang-ulang (sampai tak terhingga) 
terhadap seseorang dengan menggunakan alat ukur 
yang sama. 

3. Asumsi ketiga teori tes klasik menyatakan bahwa tidak 
terdapat korelasi antara skor mumi dan skor kesalahan 



61

Bab 3 
 

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 tes klasik adalah asumsi-asumsi yang 
dirumuskan secara sistematis serta dalam jangka waktu 
yang lama. Dari asumsi-asumsi tersebut kemudian 
dijabarkan dalam beberapa kesimpulan.
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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 
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 
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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, 
akan menghasilkan beberapa test yang paralel atau yang 
setara. Perbedaan yang tampak hanyalah pada rumusan 
kata-kata yang digunakan dalam item-itemnya saja.
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     JKT = JKR + JKG 

Dengan: 

JKT =    = Y2 -   


 , dengan dkT = n  1 

JKR =  
 = b1 x1y + b2 x2y + b3 x3 k xky 

dengan dkR = k 
JKG = JKT  JKR dengan dkG = n  k  1 
Perlu diketahui bahwa xiy = XiY -   


 

Kesalahan baku taksiran pada regresi linear ganda 
dapat ditentukan dengan formula berikut: 

     
 



  
 



  
 

Sedangkan kesalahan baku koefisien regresi ganda 
dengan dua variabel bebas misalnya X1 dan X2 dapat 
dituliskan dalam formula berikut: 





 



  

  

Dengan r12 adalah koefisien korelasi antara X1 dan X2 
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X12 = 404  X22 = 413  Y2 = 457 

Dari nilai-nilai tersebut,akan diperoleh: 

         

   




        


   




        

  
 


     

  
 


     

  
 


     

Dengan demikian nilai b0, b1, dan b2 dapat dihitung sebagai 
berikut: 

 

   


 

 


 

 
   

   




  

 

   


 

  
 

 
   

   





  

     
         
Jadi persamaan regresinya adalah      

 
 

3.  Pendekatan Anava pada Regresi Linear Ganda 
Seperti halnya pada regresi linear sederhana, pada 

analisis regresi linear ganda didefinisikan JKT, JKR, dan JKG 
masing-masing sebagai berikut:
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C. Learning Continuum 
Learning Continuum atau lebih dikenal denga istilah 

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 
unsur-unsurnya, persamaan dan pertidaksamaan linear serta 
penyelesaiannya, himpunan dan operasinya, relasi, fungsi 
dan grafiknya, sistem 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. Menentuka
n bentuk 
setara dari 
PLSV 
dengan cara 
kedua ruas 
ditambah, 
dikurang,  
dikalikan 
atau dibagi 
dengan 
bilangan 
yang sama. 

3. Menentuka
n 
penyelesaia
n 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. Menentuka
n besar dan 
persentase 
untung, 
rugi, harga 
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Seperti halnya dengan regresi linear sederhana, regresi 
linear ganda juga melalui centroidnya, sehingga memenuhi: 

       

Kemudian dicari nilai b0 dengan cara: 

     

Nilai b1 dan b2 dapat dicari dengan menggunakan 
persamaan berikut: 

 

   


 

 


 

 

   


 

 


 

Nilai jumlah kuadrat deviasi untuk masing-masing besaran 
dapat dihitung dengan menggunakan formula: 

  
 


   dan 

   
 


 

Contoh 
Tentukan persamaan regresi linear data berikut: 

Tabel 2.9. Data Skor Siswa 
 

X1 5 4 7 6 4 6 7 5 6 8 6 4 

X2 5 5 8 6 5 5 5 4 7 7 5 7 

Y 6 5 8 6 5 6 6 5 7 8 6 5 
 
Berdasarkan data di atas diperoleh: 

X1 = 68  X2 = 69  Y = 73 
X1X2 = 398 X1Y = 427 X2Y = 430
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8 5 7 8 35 40 56 25 49 64 
9 7 8 8 56 56 64 49 64 64 
10 6 7 7 42 42 49 36 49 49 
11 5 6 9 30 45 54 25 36 81 
12 6 8 8 48 48 64 36 64 64 

Jumlah 75 87 92 548 577 667 479 637 714 
 
Berdasarkan tabel 2.8  di atas,diperoleh: 

X1  = 75  X2 = 87  Y = 
92 

X1X2  = 546  X1Y = 577  X2Y = 
667 

X12  = 479  X22 = 637  Y2 = 
714 

Dari nilai-nilai di atas, diperoleh: 

12b0 + 75b1 + 87b2  = 92 
75b0 + 479b1 + 546b2 = 577 
87b0 + 546b1 + 637b2 = 667 

Dengan menggunakan eliminasi atau substitusi, 
diperoleh nilai b0 = 7.308, b1 = 0.272, dan b2 = -0.185, sehingga 
persamaan regresinya adalah Y = 7.308 + 0.272X1 - 0.185X2. 

Untuk lebih memudahkan dalam menyelesaikan 
sistem persamaan linear di atas, maka perlu melibatkan 
deviasi dari masing-masing variael X1, X2, dan Y. masing-
masing deviasi dari variabel tersebut adalah: 
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jual, harga 
beli, rabat, 
bunga 
tunggal 
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. Menentuaka
n irisan dua 
himpuanan 

4. Menentuka
n gabungan 
dua 
himpunan 

5. Menjelaskan 
pegertian 
komplemen 
dari suatu 
himpunan 

6. Menentuka
n 
komplemen 
dari suatu 
himpunan
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Menggunakan 
konsep himpunan 
dalam pemecahan 
masalah 

1. Menyebutka
n beberapa 
himpunan 
dalam 
himpunan 
dalam 
kehiduan 
sehari-hari 

2. Menyelesaik
an masalah 
dengan 
menggunak
an diagram 
venn dan 
konsep 
himpunan 

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

Menguraikan bentuk 
aljabar ke dalam 
faktor-faktornya 

1. Menentuka
n faktor 
suatu 
bilangan 

2. Memfaktork
an  suku 
bentuk 
aljabar 

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

Memahami relasi 
dan fungsi

1. Menjelaskan 
dengan 
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Dengan metode kuandrat terkecil, koefisien b0, b1, dan 
b2 dapat dicari dengan 3 variabel berikut: 

nb0 + b1 X1 + b2 X2 = Y 
b0 X1 + b1 X12 + b2 X1X2 = X1Y 
b0 X2 + b1 X1X2 + b2 X22 = X2Y 

Konstanta b0, b1, dan b2 dapat dicari dengan metode 
substitusi dan eliminasi, dengan invers matriks, atau dengan 
cara lain dari sistem persamaan linear. 
Contoh 
Diketahui data sebagai berikut: 
 

Tabel 2.7. Data Nilai Siwa 
 

X1 6 7 5 6 7 8 7 5 7 6 5 6 

X2 6 8 7 9 7 8 7 8 9 7 8 8 

Y 7 8 6 7 9 8 7 8 8 7 9 8 

 
untuk mencari persamaan regresinya dapat dilakukan 
dengan cara berikut: 
 

Tabel 2.8. Tabel Kerja untuk mencari persamaan regresi 
 

NO X1 X2 Y X1X2 X1Y X2Y X12 X22 Y2 
1 6 6 7 36 42 42 36 36 49 
2 7 8 8 56 56 64 49 64 64 
3 5 7 6 35 30 42 25 49 36 
4 6 8 7 48 42 56 36 64 49 
5 7 7 9 49 63 63 49 49 81 
6 8 8 8 64 64 64 64 64 64 
7 7 7 7 49 49 49 49 49 49
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Asumsi 2: Independence (Independensi) 
Nilai-nilai Y adalah saling bebas satu dengan yang lainnya  

Asumsi 3: Linearity (Linieritas) 
Rerata Y untuk setiap kombinasi dari variabel independen X1, X2, 

k merupakan fungsi linear dari X1, X2 k. ini berarti 
bahwa: 

 = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 kXk 
atau 

Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 kXk + e 
Dengan e adalah error yang menyatakan selisih antara respon 
amatan dengan respon  

Asumsi 4: Homoscedasticity (homoskedastisitas) 
Variansi dari Y adalah sama untuk setiap kombinasi tertentu dari 
X1, X2 k yang berarti: 

2Y| X1, X2,  = var(Y| X1, X2 k) = 2 
atau 

2  = 2 

Asumsi 5:  Normal Distribution (Distribusi Norma) 
Untuk sembarang kombinasi tertentu dari X1, X2 k, nilai-
nilai Y berdistribusi normal.  
atau 

Y  N( , 2)  yang ekuivalen dengan E  N(0, 2). 

2. Menentukan Persamaan Regresi Linear Ganda 
Salah satu cara untuk mencari persamaan regresi 

linear ganda dengan dua predictor (variabel bebas) X1 dan X2 
adalah sebagai berikut: 
Misalnya persamaan regresi  dengan dua variabel bebas 
adalah: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2
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kata-kata 
dan 
menyatakan 
masalah 
sehari-hari 
yang 
berkaitan 
dengan 
relasi dan 
fungsi 

2. Menyatakan
n 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 
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disediakan. 
3. Menentuka

n bentuk 
fungsi dari 
tabel yang 
disediakan. 

4. Menggamba
r grafik 
fungsi pada 
koordinat 
Cartesius 

Memahami 
sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel dan 
menggunakanny
a 
dalam pemecahan 
masalah 

Menyelesaikan 
sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel 
 

1. Menyebutka
n perbedaan 
persamaan 
linear dua 
peubah dan 
system 
persamaan 
linear dua 
peubah 

2. Menentuka
n himpunan 
penyelesaia
n dari 
system 
persamaan 
linear dua 
variabel 
dengan cara 
grafik, 
substitusi, 
dan 
eliminasi. 

Membuat 1. Membuat 
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karena regresi), dan dari JKG diperoleh RKG (rerata kuadrat 
karena galat) dengan masing-masing derajat kebebasan 
(degree of freedom) adalah n  1, 1, dan n  2. Rerata kuadrat 
dapat dihitung sebagai berikut: 

 
RKR = 


 dan RKG = 

 
 

 
Dengan statistic uji:    


  yang merupakan variabel 

random berdistribusi F dengan drajat kebeasan a dan n  2. 
 
G. Analisis Regresi Linear Ganda 

Analisis regresi linear ganda merupakan perluasan 
dari analisis regresi linear sederhana karena melibatkan 
lebih dari satu variabel bebas.  Analisis regresi linear ganda 
bertujuan untuk mencarihubungan linear antara satu 
variabel terikat (Y) dan k variabel bebas X1, X2 k.  secara 
umum model analisis regresi ganda dapat dituliskan sebagai 
berikut: 

 
Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 kXk + e 

Dengan 0, 1, 2, 3 k adalah koefisien regresi 
yang akan diestimasi. Variabel X1, X2 k merupakan 
variabel bebas. 
1. Asumsi-Asumsi Pada Regresi Linear Ganda 
Asumsi 1: Existence (Eksistensi) 
Untuk setiap nilai kombinasi spesifik dari variabel independen X1, 
X2 k, Y adalah variabel random univariat dengan distribusi 
probabilitas tertentu yang mempunyai rerata dan variansi 
berhingga 
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terdapat kemungkinan variasi data, artinya 2 besar, dan (2) 
asumsi model linear tidak cocok. 

Jika model memenuhi asumsi linear, maka 
kemungkinan penyebab besarnya nilai JKG adalah 2 yang 
besar. Oleh karena itu, diperlukan estimasi untuk 2 dengan 
menggunakan JKG. Estimasi ini diperlukan untuk 
melakukan uji signifikansi mengenai regresi yang benar-
benar linear. Estimasi untuk 2 dapat ditentukan dengan 
formula: 

 
S2Y|X = 

 
  

  = 

 
 JKG 

 
Akar kuadrat dari variansi disebut kesalahan baku 

(Standar) taksiran atau standard error of estimate, sehingga 
kesalahan baku taksiran dirumuskan oleh formula berikut: 

 

SY|X =  
 



 




 
 

 
3. Pendekatan Analisis Variansi Pada Analisis Regresi 

Linear Sederhana 
Kesimpulam mengenai analisis regresi, baik linear 

maupun tidak, dapat diperoleh dari tabel analisis variansi 
(analysis of variance) atau dikenal dengan tabel ANOVA. 
Untuk melakukan pendekatan analisis variansi (Anava) 
pada analisis regresi, digunakan jumlah kuadrat total (JKT), 
jumlah kuadrat karena regresi (JKR) dan jumlah kuadrat 
galat (JKG). 

Dari ukuran jumlah kuadrat tersebut akan diperoleh 
rerata kuadrat (RK). Dengan JKT diperoleh RKT (rerata 
kuadrat total), dari JKR diperoleh RKR (rerata kuadrat 
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model 
matematika 
dari masalah 
yang berkaitan 
dengan sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel 
 

model 
matematika 
dari 
masalah 
yang 
berkaitan 
dengan 
system 
persamaan 
linear dua 
variabel  

Menyelesaikan 
model 
matematika 
dari masalah 
yang berkaitan 
dengan sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel dan 
penafsirannya 

1. Menyelesaik
an model 
matematika 
yang 
berkaitan 
dengan 
SPLDV dan 
penafsirann
ya 

2. Menyelesaik
an 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.
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Variasi total sering pula disebut dengan jumlah 
kuadrat total terhadap rataannya (total sum of square) atau 
jumlah kuadrat total (JKT) yang didefinisikan sebagai 
berikut: 

 
      

 
Variasi total dapat dipartisi atau dibagi menjadi dua 

yaitu: 
a. Variasi yang dapat dijelaskan yang disebut sebagai 

jumlah kuadrat karena regresi (sum of squares due to 
regression) atau disingkat dengan JKR atau SSR. 

b. Variasi yang tidak dapat dijelaskandisebut sebagai 
jumlah kuadrat galat (sum of square due to error) atau 
disingkat dengan JKG atau SSE. 

Hubungan antar JKT, JKR, dan JKG dapat dituliskan 
sebagai berikut: 

 
       


  

 

     JKT = JKR + JKG 
Dengan: 
JKT =    = Y2 -  


 

JKR =  
 = b0 ( Y) + b1 ( XY) -  


 

JKG =  
= Y2 - b0 ( Y) - + b1 ( XY) 

Jika semua titik terletak pada garis regresi, maka JKR = 
JKT dan JKG = 0. Sebaliknya jika semakin banyak titik yang 
menjauh dari garis regresi, maka JKG semakin besar. Ada 
dua faktor yang menyebabkan besarnya nilai JKG yaitu (1) 
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8 84 90 7560 7056 8100 

9 60 75 4500 3600 5625 

10 85 95 8075 7225 9025 

11 80 85 6800 6400 7225 

12 70 80 5600 4900 6400 

Jumlah X = 824 Y = 970 XY = 67785 X2 = 58606 Y2 = 79250 

 
Berdasarkan tabel 6.1, diperoleh nilai a dan b sebagai 

berikut: 
 

  
   

   


   

   




  

  
   

   


   

   





  

Jadi persamaan regresinya adalah: 

 
     

 
2. Variasi Pada Regresi Linear Sederhana 

Untuk mengetahui seberapa baik variabel bebas dapat 
memprediksi variabel terikat, maka diperlukan beberapa 
ukuran variasi. Ukuran variasi pertama adalah variasi total, 
yaitu ukuran variasi nilai-nilai Y amatan di sekitar 
rataannya. Variasi total mengukur variabilitas nilai-nilai Y 
tanpa memperhatikan nilai X. Dalam variasi total ini, 
variabilitas Y diukur dari selisihnya terhadap . 
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Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda 
Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu 
pernyataan tentang kegiatan jual beli dan beberapa kejadian 
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.  
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 

 
a. Rp. 1.500,00 
b. Rp. 2.000,00 
c. Rp. 6.000,00
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d. Rp. 9.000,00 

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 
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Dapat dibuktikan bahwa: 

 

  
   

  
 

dan 
    

sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai 
berikut: 
 
     

    
   

  
 

 
Contoh 
Carilah persamaan regresi Y pada X dari data pada tabel 
berikut: 
 

Tabel 2.5. Nilai Matematika dan Fisika  
 

No Mat (X) Fis (Y) XY X2 Y2 

1 65 70 4550 4225 4900 

2 45 65 2925 2025 4225 

3 65 80 5200 4225 6400 

4 50 75 3750 2500 5625 

5 85 90 7650 7225 8100 

6 60 80 4800 3600 6400 

7 75 85 6375 5625 7225
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Dengan e adalah variabel random yang mempunyai 
rerata nol untuk sembarang nilai X tertentu. Dengan kata 
lain E|X = 0 untuk sembarang X. 
 
Asumsi 4: Homoscedasticity (Homoskedastisitas) 
Varians dari Y adalah sama untuk sembarang X 
Asumsui 4 ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai 
berikut: 

2Y|X = 2 untuk setiap X 

Jika asumsi homoskedastisitas tidak dipenuhi, maka dapat 
dikatakan bahwa terjadi heterescedasticity 
(heteroskedastisitas). 

Asumsi 5: Normal Distribution (Berdistribusi Normal) 
Untuk sembarang nilai X, nilai-nilai Y berdistribusi normal 
Asumsi 5 ini memberikan peluang untuk melakukan uji 
signifikansi hubungan antara X dan Y. 

Model persamaan regresi linear sederhaha 

 = a  + bX 

Secara teknis nilai a dan  b yang merupakan koefisien-
koefisien regresi regresi dapat dicari dengan formula: 

 

  
   

   
 

dan 

  
   

   
 

Dengan demikian persamaan regresinya menjadi: 
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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. 

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   
a. x = 6 
b. x = 5
c. x = 4
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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 



 



 

x =  4 
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1.  Asumsi Analisis Regresi 
Dalam penggunaannya, analisis regresi senantiasa 

memperhatikan asumsi-asumsi yang mesti dipenuhi 
diantaranya: 
Asumsi 1: Existence (eksistensi) 
Untuk sebaran nilai X yang tertentu, Y adalah variabel random 
dengan distribusi probabiltas tertentu yang mempunyai rerata dan 
variansi berhingga. 
Rerata distribusi tersebut dilambangkan dengan Y|X dan 
variansi distribusi tersebut dilambangkan dengan 2Y|X. 
Asumsi ini berlaku untuk semua model regresi baik linear 
maupun tidak. 

Asumsi 2: Independence  (Independensi) 
Nilai-nilai Y adalah saling bebas satu dengan yang lainnya 
Asumsi 2 ini tidak dipenuhi,misalnya jika observasi yang 
berbeda diambil pada orang yang sama pada saat yang 
berbeda. Misalnya tinggi badan seseorang diukur pada 
waktu yang berbeda (yang jaraknya relative lama). Pada 
kasus yang seperti ini, data tentang tinggi badan yang 
pertama akan berhubungan dengan tinggi badan yang 
kedua. 

Asumsi 3: Linearity (Linieritas) 
Rerata Y yaitu Y|X merupakan fungsi linear dari X 
Asumsi 3 mengatakan bahwa jika titik-titik yang 
menghubungkan rerata Y|X pada X yang berbeda-beda 
dihubungkan, maka diperoleh sebuah garis lurus. Asumsi 
ini juga dapat dituliskan dalam suatu formula matematis 
yaitu: 

Y = a + bX + e
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F. Regresi Linear Sederhana 
Regresi digunakan untuk mengukur besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan 
memperediksi variabel terikat dengan menggunakan 
variabel bebas. Gujarati (2006)  mendefinsikan analisis 
regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang 
disebut variabel yang diterangkan (the explained variable) 
dengan satu variabel yang menerangkan (the explanatory). 
Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi 
disebut regresi linear berganda. 

Analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang 
digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematik 
antara variabel output/dependent (y) dengan satu variabel 
input/independen (x).  Hubungan  matematis digunakan 
sebagai suatu model regresi yang digunakan untuk 
meramalkan atau memprediksi nilai output (y) berdasarkan 
nilai input (x) tertentu. Dengan analisis regresi, akan 
diketahui variabel independen yang benar-benar signifikan 
mempengaruhi variabel dependen.  Model linear 
sesungguhnya mengasumsikan bahwa terdapat hubungan 
linear antara variabel dependen dengan variabel 
independen.  Hubungan linear ini secara matematis 
digambarkan dalam rumus sebagai berikut: 

Y = a  + bX + e 
dengan: 
a = intercept 
b = Koefisien regresi 
X = Variabel independen 
Y = Variabel dependen 
e = error/residual
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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 
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. 
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Contoh butir soal yang mungkin: 
S = {bilangan asli} 
A = {bilangan ganjil} 
B = {bilangan prima > 2} 
Diagram venn yang menyatakan himpunan di atas 

 
 

 
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: 

 
 

 
Karena semua anggota himpunan B dimuat di A maka B   
A artinya kurva B ada di dalam kurva A 
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Gambar 2.5. Diagram Korelasi Kuadratik 

 
Pada Grafik a, b, c terlihat bahwa peningkatan nilai y 

sejalan dengan peningkatan nilai x. Apabila nilai x 
meningkat, maka nilai y pun meningkat, dan sebaliknya. 
Dari Grafik a sampai c, sebaran titik-titik pasangan data 
semakin mendekati bentuk garis lurus yang menunjukkan 
bahwa keeratan hubungan antara variabel x dan y semakin 
kuat (sinergis). 

Pada Grafik d, e, dan f. Peningkatan nilai y tidak 
sejalan dengan peningkatan nilai x (antagonis). Peningkatan 
salah satu nilai menyebabkan penurunan nilai pasangannya. 
Sekali lagi tampak bahwa kekuatan hubungan antara kedua 
variabel dari d menuju f semakin kuat. 

Sedangkan pada Grafik g tidak menunjukkan adanya 
pola hubungan linier antara kedua variabel. Hal ini 
menandakan bahwa tidak ada korelasi di antara kedua 
variabel tersebut. Grafik h menunjukkan adanya pola 
hubungan di antara kedua variabel tersebut, hanya saja 
polanya bukan dalam bentuk hubungan linier, melainkan 
dalam bentuk kuadratik. 
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adanya hubungan linier yang kuat di antara variabel tidak 
selalu berarti ada hubungan kausalitas, sebab-akibat. 

Sebelum melakukan analisis korelasi antar variabel, 
terlebih dahulu dilakukan eksplorasi data secara grafik 
dengan menggunakan scatterplot . Dari scatterplot tersebut 
kemudian akan terlihat pola hubungan antar variabel. 
Berikut contoh scatterplot atau diagram pencar: 

 

 
Gambar 2.3. Diagram Korelasi Positif 

 

 
Gambar 2.4. Diagram Korelasi Negatif 
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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. 
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. 
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Contoh butir soal yang mungkin: 
Himpunan penyelesaian dari persamaan x  3y = -7 dan 2x + 

 
a. {(1,2)} 
b. {(-1,2)} 
c. {(-1,-2)} 
d. {(2,-1)} 

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)}. 
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0                  :  tidak ada korelasi antara dua 
variabel 

0 < rXY   0.25  :  Korelasi sangat lemah 
0.25 < rXY   0.5   : Korelasi cukup 
0.5 <  rXY   0.75 : Korelasi kuat 
0.75 < rXY  0.99  : Korelasi sangat kuat 
1                    :  Korelasi sempurna 

Hal lain yang harus diperhatikan dalam korelasi selain 
dari kekuatan hubungan antar variabel adalah bagaimana 
arah hubungan itu,  dalam menginterpretasikan hasil 
perhitungan,yang kita kenal arah korelasi berdasarkan 
koefisien korelasi yang diberikan. Jika koefisien korelasi 
positif, maka hubungan kedua variabel searah, artinya jika 
variabel X meningkat, maka variabel Y juga meningkat. 
Sedangkan, jika koefisien korelasi negatif, maka hubungan 
kedua variabel tersebut tidak searah, dengan kata lain jika 
variabel X nilainya meningkat, maka variabel Y akan turun.  

Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran 
korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan 
arah hubungan linier dari dua veriabel. Dua variabel 
dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel 
disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah 
yang sama ataupun arah yang sebaliknya.  Perlu diketahui 
bahwa nilai koefisien korelasi yang kecil (tidak signifikan) bukan 
berarti kedua variabel tersebut tidak saling berhubungan. Boleh 
jadi dua variabel mempunyai keeratan hubungan yang kuat 
namun nilai koefisien korelasinya mendekati nol, misalnya 
pada kasus hubungan non linier. Dengan demikian, koefisien 
korelasi hanya mengukur kekuatan hubungan linier dan 
tidak pada hubungan non linier. Harus diingat pula bahwa 
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assosiasi pada era sekarang ini yang populer adalah korelasi 
Pearson Product Moment dan Korelasi Rank Sepearman, 
namun pada kesempatan ini akan dibahas korelasi Pearson 
Product Moment. Hal ini karena, teknik tersebut termasuk 
dalam kelompok statistika parametrik. 

Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan 
hubungan antara dua variabel dengan skala pengukuran 
tertentu.  Untuk korelasi Pearson Product Moment seorang 
peneliti harus menggunakan skala pengukuran interval atau 
rasio. Dalam korelasi tidak dikenal istilah variabel bebas dan 
variabel tergantung  karena sifat hubungan independen. 
Artinya variabel satu tidak tergantung pada variabel 
lainnya. 

Pengukuran kekuatan hubungan antara dua variabel 
dilihat dari seberapa besar koefisien korelasi yang diberikan 
dari hasil perhitungan dari rumus: 

 

 
   

       
 

 
Formula di atas disebut sebagai formula koefisien 

korelasi produk momen Karl Pearson. Beberapa hal yang 
perlu diperhatikan terkait dengan koefisien korelasi adalah: 
1. Koefisien korelasi bernilai paling kecil -1 dan paling 

besar +1, atau dapat ditulis -1  rXY  +1 
2. rXY adalah dimensionales quantity (kuantitas tak 

berdimensi), artinya rXY independen terhadap satuan 
pengukuran X dan Y 

Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai 
kekuatan hubungan dua variabel penelitian, maka diberikan 
kriteria sebagai berikut:
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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 
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 
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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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-rata,  adalah standar deviasi 
dan  
probabilitas dari distribusi normal digambarkan dalam 
Gambar 1. 
 

 
Gambar 2.2. Grafik fungsi probabilitas distribusi normal 

 
Grafik fungsi distribusi normal tersebut di atas 

membentang dari minus tak hingga hingga tak hingga. 
Hanya saja, semakin jauh dengan rata-rata (M1), nilai 
probabilitas akan semakin mendekati nol. 

 

E. Koefisien Korelasi Pearson 
Korelasi merupakan analisis yang termasuk dalam 

salah satu teknik pengukuran asosiasi/hubungan (measures of 
association). Teknik ini  termasuk dalam kelompok teknik 
statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan 
hubungan antara dua variabel. Teknik pengukuran untuk 
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Gambar 2.1. Bentuk Kemiringan Data 
 
 

D. Distribusi Normal 
Distribusi Normal adalah model distribusi kontinyu 

yang paling penting dalam teori probabilitas. Distribusi 
Normal diterapkan dalam berbagai permasalahan. Distribusi 
normal memiliki kurva berbentuk lonceng yang simetris. 
Dua parameter yang menentukan distribusi normal adalah 

 
Fungsi kerapatan probabilitas dari distribusi normal 

diberikan dalam rumus berikut: 
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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
Pembahasan:
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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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Berdasarkan nilai skor pada tabel di atas, maka 
variansi dapat dihitung sebagai berikut: 


  = 2185 ; n = 10 ;  = (14.5)2 = 210.25 

Sehingga variansi dapat di hitung dengan 
menggunakan rumus di atas, yaitu: 
 

 






 

 
 


 

 8.25 

Sehingga simpangan baku dapat diperoleh dengan 
menarik akar positif dari bilangan 8.25 yaitu   . 
 
3. Kemiringan (Skewness) 

Suatu distribusi dapat dideskripsikan berdasarkan 
suatu sifat simetris atau yang lebih dikenal dengan istilah 
skewness. Suatu distribusi yang simetris jika kemiringan 
sama dengan nol. Suatu distribusi bias jadi bentuknya model 
positif jika kemiringannya positif atau kurva memiliki ekor 
yang memanjang ke kanan. Demikian pula suatu distribusi 
dapat pula berbentuk model negatif jika kemiringannya 
negatif atau kurva memiliki ekor yang memanjang ke kiri. 
Berikut diberikan contoh dalam bentuk grafik: 
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Contoh 
Diberikan data sebagai berikut: 
 

Tabel 2.4. Distribusi Frekuensi Skor Siswa 
 

i 
Nilai Skor 

Xi 

Frekuensi 

f  (Xi) 

1 10 0 

2 11 0 

3 12 2 

4 13 5 

5 14 3 

6 15 1 

7 16 6 

8 17 1 

9 18 2 

10 19 0 
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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: 
4. Pernyataan tentang untung dan rugi 
5. Pernyataan tentang rabat 
6. Pernyataan harga jual dan harga beli 

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:
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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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Tabel 2.3. 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 di atas adalah sama. Namun demikian kita 
akan memberikan interpretasi yang berbeda bila mencermati 
lebih jauh tentang variasi dari masing-masing mata kuliah. 
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 
yang besar maka ukuran nilai tengah kurang mewakili 
distribusinya, sebaliknya bila nilai dispersi semakin kecil 
maka semakin tepat nilai tengah mewakili distribusi 
datanya.  

Dalam pengukuran pendidikan ukuran variabilitas 
yang paling sering digunakan adalah variansi yang diberi 
simbul sebagai s2. Akan tetapi sebenarnya yang merupakan 
ukuran variability adalah simpangan baku, namun demikian 
ukuran variansi ini merupakan ukuran pangkat dua dari 
simpangan baku, sehingga bisa juga dianggap sebagai 
ukuran penyebaran. 

Variansi suatu variabel diskrit X didefinisikan 
sebagai berikut:
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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 2.2. Distribusi Frekuensi Data 
 

xi fi 

6 

7 

8 

9 

2 

3 

5 

2 

Jumlah 12 

 
Berdasarkan tabel 2.2 di atas, maka nampak bahwa 

modus untuk data hasil ujian Bahasa Inggris adalah 8 karena 
memiliki frekuensi terbesar yaitu 5. 

2. Variabilitas 
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:
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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: 
3x 1 > x + 5
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3x  1 + 1 > x + 5 + 1 
3x > x + 6 
3x  x > x  x = 6 

2x > 6 



 



 

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 
9. Harga barang yang tak terjual : Rp
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Untuk menentukan median 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 
Misalkan 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. 

c. 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. 
Contoh 
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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Berikut diberikan nilai ujian Matematika 20 mahasiswa 
sebagai berikut: 
 

Tabel 2.1. 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 
 

Dari tabel 2.1 di atas, diperoleh nilai  = 20, dan 
  = 1384. Sehingga nilai rata-rata dapat dihitung 

sebagai berikut: 

  



 

  



  

Dengan demikian, nilai rata-rata ujian matematika dari 
20 mahasiswa tersebut adalah 69,2. 

b. 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.
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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. 
 

 
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 

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 Mneghitung 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
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No Aspek Skor Bobot Skor 
Total 

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 
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 

 
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:
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dengan: 
  =  Mean (rata-rata) Skor 
xi =  Skor untuk peserta ke-i 
n =  jumlah skor dalam suatu distribusi frekuensi 

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

  



 

dengan: 
  =  Mean (rata-rata) Skor 
xi =  Skor untuk peserta ke-i sampai ke-n 
fi =  frekuensi masing-masing skor 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/skor dibagi dengan jumlah frekuensinya. 
Contoh 
Misalnya diketahui nilai ujian Statistik 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: 

     


 

  
                  



 



  

 
Jadi rata-rata nilai ujian aljabar mahasiswa adalah 76,3. 
Contoh
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Statistika deskriptif adalah metode-metode yang 
berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus 
data sehingga memberikan informasi yang berguna. 
Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai 
data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik 
inferensial atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya 
yang lebih besar. 

Statistic deskriptif dikembangkan untuk 
mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat pada suatu 
distribusi. Statistic deskriptif yang paling banyak digunakan 
adalah Ukuran Gejala Pusat (central tendency) dan variansi 
(variability). Selain kedua ukuran statistic tersebut juga 
memperhatikan kemiringan (skewness). 

1. Ukuran Gejala Pusat (Central Tendency) 
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. Rata-Rata (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: 
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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 
benar 

Tidak 
Mengalami 
kesulitan 
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 

Tidak 
menjawab 

Kelemahan 
konsep atau 
prosedur
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beli, rabat, bunga 
tunggal dalam 
kegiatan ekonomi 

7 Menentukan 
Himpunan 
Penyelesaian 
Pertidaksamaan 
Linear Satu Variabel 

Konsep benar, 
prosedur 
benar, tidak 
teliti 

Kelemahan 
konsep atau 
prosedur 

 
4. Proses 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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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  

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.  Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif digunakan untuk meng-

organisasikan dan meringkas data numeric yang diperoleh 
dari hasil pengumpulan data di lapangan, dalam bentuk 
tabulasi data, persentasi yang digambarkan dalam bentuk 
diagram, serta perhitungan deksriptif, sehingga dapat 
diketahui ciri-ciri khusus dari data tersebut. 
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ANALISIS BUTIR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analisis butir dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui dan mendapatkan informasi tentang kar-
akteristik 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.
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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 ). 

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. 
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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 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 
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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: 

  

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  0.7tingkat kesulitan butir 

 
(3) p > 0.7 butir terlalu mudah 
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Berikut langkah-langkah cara memperoleh tingkat 
kesukaran dengan menggunakan data pada tabel berikut: 

 
Tabel 8.1. Respon Siswa Dari 10 Butir Soal 

 

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

setiap soal yang diberikan. 
 

Tabel 8.2.  Jumlah Respon Siswa yang benar setiap soal 
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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 

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 
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5)    Kebutuhan akan ilmu 

Dalam bentuk pertanyaan : 
1. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda 

dalam mencari ilmu? (Ya/Tidak) 
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 faktor 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 
didapati 5 atau 7 titik-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 : 
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2) Menghitung tingkat kesukaran soal berdasarkan data 
pada tabel 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: 

  

Maka diperoleh: 



 



  

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: 

  

Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 2 
adalah 0.3 artinya soal nomor 2 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:
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Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 3 
adalah 0.17 artinya soal nomor 3 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: 

  

Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 4 
adalah 0.67 artinya soal nomor 4 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: 

  

Maka diperoleh: 
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2) Skala Guttman 
Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan 

-
-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data 

interval atau rasio dikhotomi (dua alternatif). Jadi, kalau 

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
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dalam dengan menggunakan berbagai 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
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Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 5 
adalah 0.5 artinya soal nomor 5 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: 

  

Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 6 
adalah 0.5 artinya soal nomor 6 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: 

  

Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 7 
adalah 0.5 artinya soal nomor 7 berada pada kategori 
sedang. 
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(h) Soal nomor 8 
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: 

  

Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 8 
adalah 0.67 artinya soal nomor 8 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: 

  

Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 9 
adalah 0.67 artinya soal nomor 9 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: 
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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 instrumen yang digunakan 
harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga 
instrumen tersebut betul mengukur apa yang seharisnya di 
ukur. Salah satu bentuk instrumen yang sering digunakan 
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Data pengukuran yang diproleh 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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Maka diperoleh: 



 



  

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 10 
adalah 0.67 artinya soal nomor 10 berada pada 
kategori sedang. 

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 banyak 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 
negatif (-), karena diharapkan yang terkecoh adalah 
kelompok bawah. 

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

   

atau  
D = pa - pb 

keterangan: 
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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 

Berikut diberikan langkah-langkah untuk menghitung 
indeks daya pembeda dengan menggunakan data pada tabel 
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 tabel berikut: 
 

Tabel 8.3. Skor Total Siswa  
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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 men-
deskripsikan 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 set 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 memiliki nol tidak absolute, artinya tidak semua harus 
dimulai dengan nol. Contoh: tingkat kepuasan dimulai dari 
angka 1 sampai 10 (tidak harus mulai dari nol). Dalam 
penelitian sosial skala sikap biasanya diasumsikan berskala 
interval.
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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 
sebenatrnya 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, 
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, 
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(2) Mengurutkan data pada table 9.3 berdasarkan skor total 
dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 8.4. Urutan Skor Total Siswa 
 

 
(3) Membagi 2 sama banyak data pada tabel 9.4 

 
Tabel 9.5. Pembagian Kelompok 

 

 
 

(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.
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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 

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 
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ilmu tersebut dengan statistik atau penerapan statistik 
dalam ilmu tersebut. Cabang-cabang ilmu baru tersebut, 
antara lain: (1) ekonometrika, merupakan gabungan antara 
ilmu ekonomi dengan statistik; (2) sosiometri, merupakan 
gabungan antara ilmu sosiologi dengan statistik; dan (3) 
psikometri, merupakan gabungan antara ilmu psikologi 
dengan statistik. Pada bagian ini, lebih ditekankan pada 
peran statistic dalam bidang pengukuran pendidikan dan 
psikometri.  

A. Skala Pengukuran 
Sebelum melakukan analisis data, satu hal yang perlu 

diperhatikan adalah skala pengukuran data. Skala 
pengukuran merupakan seperangkat aturan untuk 
mengkuantitatifkan data pengukuran suatu variabel. 
Berdasarkan bentuk data yang dihasilkan daria suatu 
kegiatan pengukuran, maka skala pengukuran dapat 
dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu: 
1. Skala Nominal 

Skala nominal adalah pengelompokan atau 
pengkategorisasian kejadian atau fenomena ke dalam kelas-
kelas atau kategori-kategori, sehingga yang masuk ke dalam 
satu kelas atau kategori adalah sama adalah 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 sama sekali 
tidak menunjukkan adanya tingkatan di mana 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 
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STATISTIK UNTUK  
PENGUKURAN PENDIDIKAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistik sangat banyak digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam aktivitas yang melibatkan angka-angka, 
tanpa disadari seringpula menggunakan statitika. Misalnya 
pernyataan kebanyakan penduduk bekerja sebagai petani, 
kebanyakan mahasiswa baru yang masuk dalam suatu 
perguruan tinggi adalah perempuan, prestasi belajar siswa 
di dalam kota lebih tinggi dari prestasi belajar di luar kota, 
rata-rata hasil belajar siswa dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan, dan lain sebagainya. Statistik juga banyak 
digunakan dalam penelitian, khususnya penelitian 
kuantitatif.  

Semakin pentingnya peranan statistik pada berbagai 
bidang dalam kehidupan modern, menimbulkan berbagai 
macam cabang ilmu baru yang merupakan gabungan antara 
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menjawab benar.  Banyaknya siswa pada kelompok 
atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang. 
Dengan demikian diperoleh: 

   







  

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: 

   







  

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: 

   







  

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

   







  

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: 

   







  

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: 
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kerja  merupakan penilaian yang dilakukan dengan 
mengamati  kegiatan peserta didik dalam melakukan 
sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai 
ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik  
melakukan tugas tertentu seperti: praktek di laboratorium, 
praktek sholat, praktek olahraga, bermain peran, 
memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi/ 
deklamasi dan lain-lain. 

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. Penilaian 
proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, 
kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan 
dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada 
mata pelajaran tertentu secara jelas. 

Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses 
pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk 
meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat 
produk-produk teknologi dan seni, seperti: makanan, 
pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, gambar), barang-
barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. 
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menempati tempat yang tinggi dalam suatu hirarki nilai. 
Nilai itu telah tertanam secara konsisten dalam sistemnya 
dan telah mempengaruhi emosinya. Ini adalah tingkatan 
afektif tertinggi karena sikap batin peserta didik telah benar-
benar bijaksana. Dia telah memiliki filsafat hidup yang 
mapan. Jadi pada taraf afektif ini, peserta didik telah 
memiliki sistem nilai yang mapan dan mengontrol tingkah 
lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama, sehingga 
membentuk karakteristik "pola hidup". Tingkah lakunya 
menetap, konsisten, dan dapat diramalkan. Contoh hasil 
belajar afektif ranah terakhir ini adalah peserta didik telah 
memiliki kebulatan sikap. Wujudnya, peserta didik 
menjadikan perintah Allah swt dalam surat al-'Ashr sebagai 
pegangan hidupnya dalam hal yang menyangkut 
kedisiplinan, baik di rumah, sekolah, maupun di 
masyarakat.  

3) Ranah Psikomotor 
Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan 

dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak 
setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. 
Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson 
(1956) yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini 
tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan 
bertindak individu. Hasil belajar kognitif dan afektif akan 
menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah 
menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai 
dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan 
afektifnya. 

Pada ranah ini, penilaian sering dilakukan dengan 
menggunakan non tes. Misalnya penilaian unjuk kerja, 
penilaian produk, dan penilaian proyek. Penilaian unjuk 
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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: 

   







  

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: 

   







  

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.
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Dengan demikian diperoleh: 

   







  

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: 

   







  

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) me-

rupakan 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 
coba. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi 
ini adalah kualitas 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).
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kerugian atau penyesalan. Valuing merupakan taraf afektif 
yang setingkat lebih tinggi daripada responding. Terkait 
dengan proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya mau 
menerima nilai yang diajarkan tetapi telah mampu untuk 
menilai konsep atau fenomena, yaitu baik-buruk. Apabila 
peserta didik telah mampu untuk mengatakan bahwa "itu 
baik atau itu buruk" maka dia sudah mampu untuk 
melakukan penilaian. Nilai itu sudah mulai 
diinternalisasikan ke dalam dirinya, yang selanjutnya 
bersifat stabil dan menetap dalam dirinya. Contoh hasil 
belajar afektif taraf valuing adalah tumbuhnya kemauan 
yang kuat dalam diri peserta didik untuk berlaku disiplin, 
baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat karena 
didasari keyakinan dan penilaian bahwa hidup disiplin 
adalah baik. 

Organization artinya mempertemukan perbedaan nilai 
sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang 
membawa kepada perbaikan umum. Mengatur atau 
mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke 
dalam satu sistem organisasi, termasuk di dalamnya 
hubungan satu nilai dengan nilai yang lain, pemantapan dan 
prioritas nilai yang telah dimilikinya. Contoh hasil belajar 
afektif taraf organization adalah peserta didik mendukung 
penegakkan disiplin nasional yang dicanangkan oleh 
pemerintah. Mengatur atau mengorganisasikan ini 
merupakan taraf afektif yang setingkat lebih tinggi daripada 
valuing. 

Characterization by a value orang value complex yakni 
keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki 
seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan 
tingkah lakunya. Di sini proses internalisasi nilai telah 
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penerimaan (receiving), (2) penanggapan (responding), (3) 
menilai (valuing), (4) mengorganisasikan (organization), dan 
(5) karakterisasi dengan nilai atau kompleks nilai 
(characterization by a value orang value complex). 

Receiving atau attending adalah kepekaan seseorang 
dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang 
dating kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, 
dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini adalah kesadaran 
dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan 
menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang dating. 
Receiving atau attending juga sering diberi pengertian sebagai 
kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu 
objek. Pada jenjang ini, peserta didik dibina agar mereka 
bersedia menerima nilai yang diajarkan kepada mereka, dan 
mereka mau menggabungkan diri ke dalam nilai itu, atau 
mengidentikkan diri dengan nilai itu. Contoh hasil belajar 
afektif taraf receiving adalah peserta didik menyadari bahwa 
disiplin wajib ditegakkan, sifat malas dan tidak berdsiplin 
harus disingkirkan jauh-jauh. 

Responding atau menanggapi mengandung arti 
"adanya partisipasi aktif". Jadi, kemampuan responding 
adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 
mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena 
tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu 
cara. Jenjang  ini setingkat lebih tinggi daripada receiving. 
Contoh hasil belajar ranah afektif jenjang responding adalah 
peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih 
jauh ajaran-ajaran Islam tentang kedisiplinan. 

Valuing artinya memberikan nilai atau penghargaan 
terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila 
kegiatan itu tidak dikerjakan dirasakan akan membawa 
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Untuk menjalankan program ITEMAN ada beberapa 
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 8.1. 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 
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taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi merupakan 
kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan 
terhadap suatu situasi, nilai, atau ide. Misalnya, jika 
seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka dia akan 
mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan 
patokan-patokan atau criteria yang ada. Contoh hasil belajar 
kognitif taraf evaluasi adalah peserta didik mampu 
mengidentifikasi manfaat kedisiplinan dan mudharat 
kemalasan sehingga pada akhirnya dia berkesimpulan dan 
menilai bahwa kedisiplinan di samping merupakan perintah 
Allah swt juga merupakan kebutuhan manusia itu sendiri. 

Keenam jenjang taraf berpikir kognitif ini bersifat 
kontinum dan overlap atau tumpang tindih, di mana taraf 
berpikir yang lebih tinggi meliputi taraf berpikir yang ada di 
bawahnya.  

2) Ranah afektif   
Taksonomi untuk ranah afektif dikembangkan 

pertama kali oleh David R. Krathwohl, et.al (1974) dalam 
bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objectives: 
Affective Domain. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan 
dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa 
sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila 
seseorang telah memiliki penguasaan kognitif yang tinggi. 
Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik 
dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap 
mata pelajaran, kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran, 
motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak tentang 
materi pelajaran, penghargaan dan rasa hormat terhadap 
guru mata pelajaran, dan lain-lain. 

Ranah afektif ini oleh Krathwohl dan kawan-kawan 
dirinci ke dalam beberapa jenjang atau taraf afektif, yaitu (1) 
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yang setingkat lebih tinggi daripada pemahaman. Salah satu 
contoh hasil belajar kognitif jenjang aplikasi adalah peserta 
didik mampu memikirkan tentang penerapan konsep 
kedisiplinan yang diajarkan oleh Islam dalam kehidupan 
sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di 
masyarakat. 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci 
atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut 
bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami 
hubungan di antara bagian-bagian tersebut. Taraf berpikir 
analisis adalah setingkat lebih tinggi daripada taraf berpikir 
aplikasi. Contoh hasil belajar analisis adalah peserta didik 
dapat merenung dan memikirkan dengan baik tentang 
wujud nyata kedisiplinan seorang siswa sehari-hari di 
rumah, di sekolah, dan di masyarakat sebagai bagian dari 
ajaran Islam. 

Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan 
kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan 
suatu proses berpikir yang memadukan bagian-bagian atau 
unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu 
pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Taraf 
berpikir sintesis kedudukannya setingkat lebih tinggi 
daripada taraf berpikir analisis. Salah satu contoh hasil 
belajar kognitif pada taraf sintesis adalah peserta didik 
mampu menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan 
sebagaimana telah diajarkan oleh Islam. Dalam karangannya 
itu, peserta didik juga dapat mengemukakan secara jelas 
gagasan-gagasannya sendiri atau orang lain, data-data atau 
informasi lain yang mendukung pentingnya kedisiplinan. 

Penilaian atau penghargaan atau evaluasi merupakan 
jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut 
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Kolom Keterangan Dalam 
Contoh 

1  3 
4 
5 
6 
7 
8 

9  10 

Jumlah butir soal 
(maksimum 250) 
Kosong/spasi 
Untuk jawaban omit 
(kosong) 
Kosong/spasi 
Untuk soal yang belum 
sempat dikerjakan 
Kosong/spasi 
Jumlah identitas data siswa 
(maksimal 80) 

045 
- 
0 
- 
N 
- 

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 

kolom ketiga. Atau dapat juga ditulis dalam bentuk 
 

Kolom 
yang tidak dijawab. 

dikerjakan. 
Kolom 9 dan 10 diisi dengan panjang karakter untuk 
identitas peserta tes. Sebagai contoh untuk identitas 
sepanjang 8 karakter d  
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(2) Baris Kedua 
Penulisan kunci jawaban harus sesuai dengan  kode 
untuk data baik alfabetik maupun numeric. 

(3) Baris Ketiga 

jumlah option 
(4) Baris Keempat 

Berisi kode atau skala tes. 

seterusnya untuk tes berskala 
(5) Baris kelima 

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: 
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Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk 
mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali kembali 
tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan lain-lain 
tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. 
Pengetahuan atau ingatan ini merupakan tingkat berpikir 
yang paling rendah. Salah satu contoh hasil belajar kognitif 
pada jenjang pengetahuan adalah peserta didik dapat 
menghafal surat al-'Ashr, menerjemahkan dan 
menuliskannya kembali secara baik dan benar, sebagai salah 
satu materi pelajaran kedisiplinan yang diberikan guru 
Pendidikan Agama Islam di sekolah. Contoh lainnya, 
peserta didik dapat mengingat kembali peristiwa kelahiran 
Rasulullah saw. 

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk 
mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu 
diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah 
mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari 
berbagai segi. Seorang peserta didik dapat dikatakan 
memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan 
penjelasan yang rinci tentang sesuatu tersebut dengan 
menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan 
tingkat berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau 
hafalan. Salah satu contoh hasil belajar ranah kognitif pada 
jenjang pemahaman adalah peserta didik dapat 
menguraikan tentang makna kedisiplinan yang terkandung 
dalam surat al-'Ashr secara lancer dan jelas. 

Penerapan atau aplikasi adalah kesanggupan 
seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide 
umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, 
rumus, teori dan lain-lain dalam situasi yang baru dan 
kongkrit. Aplikasi atau penerapan ini adalah tingkat berpikir 
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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.  

D. Sasaran Penilaian dalam Pendidikan 
Sasaran atau aspek dalam penilaian adalah sesuatu 

yang sesuatu yang dijadikan titik pusat perhatian yang akan 
diketahui statusnya berdasarkan pengukuran. Dalam dunia 
pendidikan, ada tiga sasaran atau aspek yang selalu menjadi 
perhatian, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
1) Ranah Kognitif 

Aspek atau domain kognitif adalah ranah yang 
mencakup kegiatan mental (otak). Menurut Bloom, segala 
upaya yang menyangkut otak adalah termasuk dalam ranah 
kognitif. Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang proses 
berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang 
yang paling tinggi. Keenam jenjang dimaksud adalah (1) 
pengetahuan, hafalan, ingatan (knowledge), (2) pemahaman 
(comprehension), (3) penerapan (application), (4) analisis 
(analysis), (5) sintesis (synthesis), dan (6) penilaian 
(evaluation).
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Gambar 8.2. Tampilan Utama Program ITEMAN 

 
(4) Ketikkan nama file data yang akan dianalisis, misalnya 

DATA.txt lalu tekan tombol ENTER 
 

 

Gambar 8.3. Tampilan Input Nama File 

Computer meminta diisikan nama output file (file hasil 
analisis) 



Analisis Butir 

179

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

 
Gambar 8.4. Tampilan Permintaan File HASIL.OT1 

 
 

(6) 
bila kita tidak menghendakinya. 
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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. 

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.
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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. 

C. Evaluasi (Evaluation) 
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 
delineating, obtaining, and providing useful information for 
judging decision alternatives
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 
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Gambar 8.5. Tampilan Permintaan menulis File SKOR.OT2 

Komputer meminta diisikan nama file untuk skor 
peserta tes. 
 

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

 
Gambar 8.6. 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 8.7. Tampilan Output ITEMAN 

(Hasil Analisis Statistik Butir Soal) 
 

Untuk tes/skala yang terdiri dari butir-butir yang 
bersifat dikotomi (misalnya pilihan ganda), statistik 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) 
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informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya 
dideskripsikan dan ditafsirkan. Karenanya, menurut 
Djemari Mardapi (1999: 8) penilaian adalah kegiatan 
menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. 
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 
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kondisi senang dan susah, selalu berubah dari waktu ke 
waktu, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh belum 
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 ini, teori tes modern 
dikembangkan oleh banyak pakar pengukuran di dunia ini. 

B. Penilaian (Assessment) 
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. 
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(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 
tes/skala tersebut. Sebaliknya jika negative menunjukkan 
bahwa peserta tes yang menjawab benar butir soal 
memperoleh skor yang relatif rendah dalam tes/skala. 
Untuk statistik 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 8.8. Hasil Analisis Statistik Tes 

 
Dan output yang lain dari ITEMAN adalah SKOR 

peserta tes seperti contoh berikut: 
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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 
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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, termasuk 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 
yang "mahal" dalam memberi skor. Bila murah dan mahal 
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Gambar 8.9. 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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TEORI RESPON BUTIR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada 
pada teori klasik, para ahli pengukuran berusaha untuk 
mencari 185tatistic185e. Model yang diinginkan harus 
mempunyai sifat-sifat: (1) karakteristik butir tidak 
tergantung kepada kelompok peserta tes yang dikenai butir 
soal tersebut, (2) skor yang menyatakan kemampuan peserta 
tes tidak tergantung pada tes, (3) model dinyatakan dalam 
tingkatan (level) butir soal, tidak dalam tingkatan tes, (4) 
model tingkat tidak memerlukan tes 185tatisti untuk 
menghitung koefisien reliabilitas, dan (5) model 
menyediakan ukuran yang tepat untuk setiap skor 
kemampuan (Hambleton, Swaminathan, & Rogers, 1991: 5). 
Model 185tatistic185e yang dapat mempunyai 185tati-ciri itu 
adalah model pengukuran yang disebut teori respon butir ( 
Item Response Theory).
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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, 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) 
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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 nontes. 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 
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, 
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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 186tatisti. Sebagaimana halnya dalam teori 
klasik, dalam teori respon butir juga didasari oleh postulat 
dasar. Ada dua postulat dasar dari teori tes mo dern 
(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. 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 186tatist yang 
komputasinya paling sederhana adalah model logistic. 
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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). 

B. Asumsi Teori Respon Butir 
Sebagaimana halnya dalam teori tes klasik, dalam teori 

respon butir juga mengandung asumsi-asumsi yang 
mendasarinya, yaitu: (a) Unidemensionalitas, (b) 
Independensi 187tati, dan (c) Fungsi karakteristik butir 
menyatakan hubungan yang sebenarnya antara 187tatisti 
yang tak terobservasi (yaitu kemampuan) dengan variable 
terobservasi (yaitu respon butir) (Hambleton., Swaminathan, 
& Rogers, 1991: 9; Surabrata, 2000: 28). Asumsi 
unidemensionalitas dan independensi 187tati 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.
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A. Pengukuran (Measurement) 
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. 

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. 
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PENGUKURAN, PENILAIAN,  
DAN EVALUASI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluasi merupakan salah satu unsur terpenting 

dalam proses pendidikan karena bisa memberikan informasi 
tentang keberhasilan atau tidaknya dalam mencapai tujuan 
yang telah ditentukan. Dalam kegiatan evaluasi, terdapat 
tiga istilah yang sering digunakan yaitu pengukuran, 
penilaian, dan evaluasi. 

Griffin dan Nix (1991) mengemukakan bahwa 
pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah hierarki. 
Pengukuran membandingkan pengamatan dengan kriteria, 
penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, 
sedangkan evaluasi penetapan nilai atau implikasi suatu 
perilaku baik perilaku individu atau lembaga. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap kegiatan evaluasi melibatkan 
pengukuran dan penilaian.
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Asumsi independensi lokal menyatakan bahwa sikap 
kemampuan yang mempengaruhi suatu tes adalah konstan, 
maka respon peserta tes pada setiap pasang butir soal adalah 
independen secara statistik. Dengan kata 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 satu-satunya faktor yang mempengaruhi 
respon peserta tes pada butir-butir soal. 

C. 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) 

 
 

  
            

dengan: 
 =  Probabilitas menjawab benar butir I oleh peseerta 
berkemampuan  

      =  Kemampuan Peserta 
      =  Indeks kesukaran butir ke-i 
e      =  bilangan transenden yang besarnya mendekati 2.718 
n      =  banyaknya butir dalam tes 

Parameter  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  maka 
semakin besar kemampuan yang diperlukan untuk 
menjawab benar dengan peluang 0.5, berarti semakin sukar 
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butir i. Butir yang sukar, lokasi kurva karakteristiknya 
berada di sebelah kanan dari kurva pada kurva karakteristik 
butir mudah pada skala kemampuan. 

 

 
Gambar 9.1. Item Characteristic Curve Model 1-PL 

D. Model TRB 2-PL 
Model 2-PL suatu butir i ditentukan oleh dua 

karakteristik butir, yaitu indeks kesukaran buitir  dan daya 
beda butir . Model 2-L mempunyai bentuk umum sebagai 
berikut (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991: 15): 

 
 

   
            

dengan: 
  = Probabilitas menjawab beanr butir I oleh peserta          

berkemampuan  
 =  Kemampuan Peserta 
 =  Indeks Daya Bedabutir ke-i 
  =  Indeks kesukaran butir ke-i 
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e  = bilangan transenden yang besarnya mendekati 
2.718 

n =  banyaknya butir dalam tes 
D =  faktor skala yang nilainya 1.7 
 

 
Gambar 9.2. Item Characteristic Curve Model 2-PL 

E. Model TRB 3-PL 
Persamaan model logistic 3-PL sebagai berikut 

(Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991: 17): 

    
 

  
            

dengan: 
  =  Probabilitas menjawab beanr butir I oleh peseerta 

berkemampuan  
 =  Kemampuan Peserta 
 =  Indeks Daya Bedabutir ke-i 
  =  Indeks kesukaran butir ke-i 
 =  tebakan butir ke-i 
e = bilangan transenden yang besarnya mendekati 

2.718
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n =  banyaknya butir dalam tes 
D =  faktor skala yang nilainya 1.7 
 

 
Gambar 9.3. Item Characteristic Curve Model 3-PL 

 
Bila dalam model 3-PL, jika parameter  , maka 

didapat model 2-PL. selanjutnya bila model 3-PL parameter 
  dan   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. 

Nilai kemampuan peserta ( ) terletak diantara -3 
sampai +3, sesuai dengtan daerah asal distrobusi normal. 
Pernytataan ini merupakan asumsi yang mendasari besar 
nilai . Secara teoritis, nilai  terletak diantara -  sampai 
+ , sedangkan dalam praktik nilai  berkisar antara -2 
sampai +2. Ika nilai  mendekati -2, maka indeks kesukaran 
butir sangat rendah, sedangkan jika nilai  mendekati +2, 
maka indeks kesukaran butir sangat tinggi untuk kelompok 
peserta tes.
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Parameter indeks daya beda  adalah kemiringan 
kurva karakteristik butir di titik  pda skala kemampuan 
tertentu. Karena merupakan kemiringan, berarti semakin 
besar kemiringannya, maka semakin besar indeks daya beda 
butir tersebut. Secara teoritis, nilai  terletak di antara -  
sampai + , namun dalam praktik nilai  terletak antara 0 
dan 2. 

Parameter  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  
berkisar antara 0 dan 1. Suatu butir tes dikatakan baik jika 
nilai  tidak lebih dari 1/k, dengan k banyaknya pilihan 
jawaban. 

F. 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: 

  
  

    
 

Fungsi informasi pada model logistik dua parameter (2-
PL) memenuhi persamaan berikut: 
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Fungsi informasi pada model logistik tiga parameter (3-
PL) memenuhi persamaan berikut: 

  
   

       
 

Fungsi informasi tes akan tinggi jika butir soal 
penyusunnya mempunyai fungsi informasi yang tinggi 
pula. Fungsi informasi tes secara matematis dapat 
dituliskan sebagai berikut: 


 

 


 

(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 
sebaliknya maka bentuk hubungan keduanya memenuhi 
persamaan: 




 
 

(Hambleton dan Swaminathan, 1985: 104)
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Pada model 1-PL, 2-PL, dan 3-PL, fungsi informasi 
butir mencapai ilai maksimum jika nilai parameter ciri 
peserta  sama dengan atau sedikit di atas nilai parameter 
ciri 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 ciri butir cj menurun. 

Hasil analisis data UN Matematika dengan IRT 3-PL 
menggunakan Bilog-MG mengahaslkan suatu grafik nilai 
fungsi informasi sebagai berikut: 

 

 
Gambar 9.4. Nilai Fungsi Informasi UN Matematika IRT 

Model 3-PL 
 

Berdasarkan gambar 1 di atas, dapat dinyatakan 
bahwa dari 40 butir tes yang digunakan hanya mampu 
mengukur kemampuan responden yang terletak antara -1.68 
sampai dengan 2.8. Nilai maksimum fungsi informasi butir 
soal terletak pada kemampuan peserta -0.2 dengan nilai 
informasi 12,50 serta kesalahan pengukuran (SEM) 0,090. 
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G. Perbandingan Teori Tes Klasik dan Teori Respon Butir 
Teori tes klasik memuat berbagai keunggulan dan 

kelemahan. Keunggulan teori tes klasik, antar lain: (1) 
menggunakan konsep yang sederhana untuk menentukan 
kemampuan peserta tes, (2) menggunakan konsep yang 
sederhana dalam menghitung koefisien validitas dan 
reliabilitas tes serta menghitung nilai parameter butir soal, 
(3) dapat digunakan pada sampel kecil, misalnya pada 
tingkat kelas, (4) sudah digunakan dalam praktis 
pengukuran dan pengujian dalam kurun waktu yang lama, 
sehingga telah diketahui dan dipahami oleh sebagian besar 
orang yang berkecimpung atau terkait dengan dunia 
pendidikan dan pskologi. Di sisi lain, seperti telah disebutan 
di muka, kelemahan teori tes klasik, antara lain, adalah: (1) 
kemampuan peserta tes dinyatakan dalam variable yang 
deskrit, dan (2) besarnya koefisien validitas dan koefisien 
reliabilitas suatu tes serta nilai parameter suatu butir soal 
tergantung kepada peserta tes yang dikenai suatu tes. 

Karena munculnya teori tes modern dimaksudkan 
untuk menutup kelemahan - kelemahan yang ada pada teori 
tes klasik, maka keunggulan teori tes modern, antara lain, 
adalah: (1) lebih baik landasan teorinya dibandingkan 
dengan teori tes klasik, (2)kemampan peserta tes dinyatakan 
dalam variabel yang kontinu, (3) tidak diperlukan tes paralel 
untuk menghitung koefisien reliabilitas (yang dalam teori tes 
modern disebut  fungsi informasi), dan (4) besarnya 
koefisien reliabilitas suatu tes dan nilai parameter suatu 
butir soal tidak tergantung kepada peserta tes yang dikenai 
suatu tes. Namun demikian, penggunaan teori tes modern 
mengandung sejumlah kelemahan, anatara lain,  adalah: (1) 
memerlukan sampel besar untuk dapat menghasilkan 

 

x

sudah dapat dioperasionalkan, maka hal lain yang perlu 
menjadi perhatian adalah prosedur pengukurannya. 

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 negatif 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. 

Data hasil pengukuran akan memberikan informasi 
yang baik, jika dalam pelaksanaannya mengikuti kaidah-
kaidah yang sesuai dengan konsep pengukuran itu sendiri. 
Salah satu konsep yang perlu mendapatkan perhatian dalam 
hal ini adalah validitas dan reliabitas pengukuran. Hasil 
pengukuran dapat dipercaya apabila informasi yang 
dihasilkan dari sekelompok subjek yang sama diperoleh 
hasil yang relative sama setelah dilakukan pengukuran 
bebeberapa kali. 

tentang topik-topik yang earat kaitannya dengan penelitian 
khususnya dalam penyusunan instrumen 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 maupun kegiatan 
pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi 

Dalam penyusunan buku ini, tidak terlepas dari 
sumbangsih dari berbagai pihak, terkhusus kepada Rektor 
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Pengantar Penulis 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, 
kekuatan dan kesabaran kepada hamba-Nya sehingga dapat 
menyelesaikan Buku Pengukuran Dalam 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. Namun 
demikian dalam penelitian sosial, kita tidak mudah untuk 
mendapatkan informasi yang akurat dan objektif karena 
beberapa konsep mengenai variabel yang diukur dalam 
penelitian tersebut tidak mudah untuk dioperasionalkan. 
Namun demikian, jika variabel-variabel yang akan diteliti 
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parameter yang stabil, sehingga konsep teori modern tidak 
dapat diterapkan pada tingkat kelas, (2) diperlukan soft ware 
(program komputer) yang andal untuk dapat melakukan 
estimasi parameter yang akurat, dan (3) belum diterima 
keberadaannya oleh sebagian besar orang yang 
berkecimpung di dunia pendidikan dan psikologi, terutama 
di Indonesia. Dewasa ini belum banyak soft ware yang dapat 
digunakan oleh masyarakat untuk mengestimasi parameter 
butir soal berdasarkan teori modern. 
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perubahan di tengah masyarakat menuju masyarakat 
madani. 

Kampus peradaban yang dicita-citakan hanya bisa 
terwujud jika pengembangan kultur dan mindset akademik  
lebih relevan dengan suasana dan wadah yang bernama 
universitas Islam. Sebaliknya, jika orientasi peradaban hanya 
sebatas jargon 

Di satu sisi, UIN akan menjadi universitas pinggiran, 
sementara di sisi lain, karakter keislaman menjadi hilang. 
Karena itu, diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk 
mengawal UIN Alauddin mencapai visi dan misinya untuk 
menjadi world class university yang berperadaban. 

Untuk mencapai visi itu, maka program GSB (Gerakan 
Seribu Buku) ini menjadi salah satu langkah strategis 
memacu sivitas akademika untuk tidak sekadar meneguk 

pengetahuan ke tengah masyarakat. Orang bijak berkata 
Buku adalah pengusung peradaban, tanpa buku sejarah menjadi 

sunyi, ilmu pengetahuan menjadi mati, dan kehidupan bisa 
 

Oleh karena itu,  saya sangat bersyukur kapada Allah 
swt, atas terselenggaranya program GSB ini, baik tahun I 
maupun tahun II. Program GSB telah membuktikan kepada 
publik bahwa UIN Alauddin memiliki kekuatan dan potensi 
yang cukup besar untuk mewujudkan dan menghantarkan 
kampus ini menuju kampus peradaban melalui maha karya  
para civitas akademika. Melalui program GSB ini, potensi 
sumber daya UIN Alauddin akan terus digali, diapresiasi 
dan dihargai sehingga melahirkan kreasi, ide dan prestasi.
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Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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Pendidikan. 
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bulan yang dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta 
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buku yang sekarang ini anda baca dan gunakan yaitu 
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