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BAB  I 

PEMBELAJARAN SAINS  

 

A. Pendahuluan 

Pendidikan sains (IPA) diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pendidikan sains diarahkan untuk inkuiri dan berbuat 

sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Sains 

merupakan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang 

telah mengalami uji kebenaran melalui metode ilmiah, 

dengan ciri: objektif, metodik, sistimatis, universal, dan 

tentatif. 

B. Uraian Materi 

1. Hakekat Sains  

Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga sains bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga 

merupakan proses penemuan. Menurut Sulistyorini (2007) 

pada hakikatnya sains dipandang dari segi produk, proses dan 

dari segi pengembangan sikap. Ketiga dimensi tersebut saling 

terkait. Ini berarti bahwa proses belajar mengajar sains 

seharusnya mengandung ketiga dimensi sains  tersebut. 

Demikian juga Carin dan Sund (Depdiknas, 2007) 
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mendefinisikan sains sebagai pengetahuan yang sistematis 

dan tersusun secara teratur, berlaku umum (universal), dan 

berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Moh. 

Amien (1987) sains  adalah suatu kumpulan pengetahuan 

yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode yang 

berdasarkan observasi. 

Nur dan Muslimin (2007) “science is a way of looking 

at the world”. Artinya sains dipandang sebagai suatu cara 

atau metode untuk dapat mengamati sesuatu, dalam hal ini 

adalah dunia. Pendapat Nash tentang sains diperkuat oleh 

Einstein yang menyatakan bahwa: science is the attemp to 

make the chaotic diversity of our sense experience 

correspond to a logically uniform system of thought. In this 

single experiences must be correlated with the theoretic 

structure in such a way that the resulting coordination is 

unique and convincing. Maksudnya sains dipandang sebagai 

a logically uniform system of thought, atau sains merupakan 

suatu pola pikir logis dan seragam “a logically uniform 

system of thought” ini adalah metode ilmiah.  

Sains adalah suatu body of knowledge yang telah 

diuji, yang dapat diekspresikan dalam bentuk perangkat 

prinsip-prinsip umum. sains (IPA) merupakan proses 

menemukan sesuatu, dengan beberapa percobaan tentang 

dunia bulat, fakta alam, bumi, dan atmosfer, mencoba 

mencari solusi masalah alam, menemukan sesuatu yang baru 

tentang fakta dunia, membuat sesuatu yang memudahkan 

seputar lingkungan, dan penelitian. Menurut Collette dan 

Chiappetta (1994) hakikat sains (IPA) terdiri dari tiga 

dimensi yaitu (1) pengumpulan pengetahuan; (2) cara atau 
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jalan berpikir; (3) cara untuk penyelidikan. Menurut Carin 

dan Sund (1989) IPA mempunyai tiga elemen penting yaitu 

proses-proses atau metode-metode sebagai cara untuk 

menyelidiki masalah-masalah, mengamati sebagai bahan 

untuk membuat hipotesis, merancang percobaan, 

mengevaluasi data, dan mengukur. Terdiri dari produk-

produk seperti fakta-fakta, prinsip-prinsip, hukum-hukum, 

dan teori-teori. Sikap-sikap manusia seperti kepercayaan, 

nilai-nilai, dan pendapat-pendapat. 

Menurut Depdiknas (2007) sains didefinisikan 

sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan 

data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk 

menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang 

dapat dipercaya. Ada tiga kemampuan dalam sains yaitu: 

a. Kemampuan untuk mengetahui apa yang diamati. 

b. Kemampuan untuk memprediksi apa yang belum terjadi, 

dan kemampuan untuk menguji tindak lanjut hasil 

eksperimen. 

c. Dikembangkannya sikap ilmiah.  

Kegiatan pembelajaran sains mencakup 

pengembangan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan, 

mencari jawaban, memahami jawaban, menyempurnakan 

jawaban tentang “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana” tentang 

gejala alam maupun karakteristik alam sekitar melalui cara-

cara sistematis yang akan diterapkan dalam lingkungan dan 

teknologi. Kegiatan tersebut dikenal dengan kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode ilmiah. 

Merujuk pada pengertian sains, maka yang dimaksud 

hakikat sains meliputi empat unsur utama yaitu:  

a. Sikap: rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, 

makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang 
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menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan 

melalui prosedur yang benar. 

b. Proses: prosedur pemecahan masalah melalui metode 

ilmiah; metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, 

perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi, 

pengukuran, dan penarikan kesimpulan. 

c. Produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum;  

d. Aplikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep sains 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan, bahwa 

yang dimaksud hakikat sains adalah sains dipandang sebagai 

dimensi produk, proses dan sikap karena dimensi tersebut 

secara sistematis saling berkaitan. Berawal dari sikap 

keingintahuan peserta didik tentang seluruh fenomena alam 

dan masalahnya yang kemudian memotivasi peserta didik 

untuk melakukan pengamatan empiris sebagai wujud 

pemberian pengalaman yang secara langsung dialami sendiri 

oleh peserta didik, melalui proses ilmiah di antaranya: 

hipotesis, eksperimen, evaluasi dan kesimpulan. Ternyata 

sikap dan proses ini sebagai upaya mengembangkan 

keterampilan proses peserta didik. Produknya adalah berupa 

fakta, prinsip, teori, dan hukum. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa hakikat sains sebagai produk, proses dan sikap 

menjadi dasar dalam proses pembelajaran sains di sekolah. 

 

2. Metode dan Sikap  Ilmiah Bidang Sains  

Sains sebagai ilmu terdiri dari produk dan proses. 

Produk sains terdiri atas:  

a. Fakta dalam sains adalah pernyataan-pernyataan tentang 

benda-benda yang benar-benar ada, atau peristiwa yang 

betul-betul terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif. 

Contohnya fakta; Atom hidrogen mempunyai satu 

elektron.; markuria dalah planet terdekat dengan matahari; 
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dan air membeku pada suhu 00C; orang menghirup udara 

dan mengeluarkan udara dari hidungnya, biji kacang hijau 

muncul hipokotil dan epikotilnya, dan akan bertambah 

panjang ukurannya saat ditanam pada kapas yang disiram 

air. 

b. Konsep dalam sains adalah suatu ide yang mempersatukan 

fakta-fakta. Konsep merupakan penggabungan antara 

fakta-fakta yang ada hubungannya satu sama lain. Contoh: 

semua zat tersusun atas partikel-partikel; benda-benda 

hidup dipengaruhi oleh Inisiasi Pengembangan 

Pembelajaran sains SD lingkungan; materi akan berubah 

tingkat wujudnya bila menyerap atau melepaskan energi; 

udara yang dihirup ke dalam paru-paru lebih banyak 

kandungan oksigennya dibandingkan udara yang 

dikeluarkan dari paru-paru; dan logam memuai bila 

dipanaskan. 

c. Prinsip dalam sains adalah generalisasi tentang hubungan 

antara konsep-konsep sains. Contohnya: udara yang 

dipanaskan memuai, adalah prinsip menghubungkan 

konsep udara, panas, pemuaian. Artinya udara akan 

memuai jika udara tersebut dipanaskan; kehidupan 

memerlukan energi, dan benda tak hidup tidak mengalami 

pertumbuhan. 

d. Prosedur (misalnya: pengamatan, pengukuran, tabulasi 

data, analisis data). 

e. Teori ilmiah merupakan karangka yang lebih luas dari 

fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang 

saling berhubungan. Teori bisa juga dikatakan sebagai 

model, atau gambar yang dibuat oleh ilmuan untuk 

menjelaskan gejala alam. Contoh, teori meteorologi 

membantu para ilmuan untuk memahami mengapa dan 

bagaimana kabut dan awan terbentuk; teori evolusi; teori 

asal mula kehidupan; dan teori atom. 
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f. Hukum dan postulat (misal, hukum Boyle, Archimedes, 

Postulat Kock, Hukum Mendel), Semua itu merupakan 

produk yang diperoleh melalui serangkaian proses 

penemuan ilmiah melalui metoda ilmiah yang didasari 

oleh sikap ilmiah.  

 

Di tinjau dari segi proses, maka sains memiliki 

berbagai keterampilan sains, misalnya:  

a. Mengidentifikasi dan menentukan variabel tetap/bebas 

dan variabel berubah/tergayut. 

b. Menentukan apa yang diukur dan diamati,  

c. Keterampilan mengamati menggunakan sebanyak 

mungkin indera (tidak hanya indera penglihat), 

mengumpulkan fakta yang relevan, mencari kesamaan dan 

perbedaan, mengklasifikasikan,  

d. Keterampilan dalam menafsirkan hasil pengamatan 

seperti mencatat secara terpisah setiap jenis pengamatan, 

dan dapat menghubung-hubungkan hasil pengamatan. 

e.  Keterampilan menemukan suatu pola dalam seri 

pengamatan, dan keterampilan dalam mencari kesimpulan 

hasil pengamatan. 

f. Keterampilan dalam meramalkan apa yang akan terjadi 

berdasarkan hasil-hasil pengamatan, dan  

g. Keterampilan menggunakan alat/bahan dan mengapa 

alat/bahan itu digunakan. Selain itu adalah keterampilan 

dalam menerapkan konsep, baik penerapan konsep dalam 

situasi baru, menggunakan konsep dalam pengalaman 

baru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi, maupun 

dalam menyusun hipotesis. 
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Keterampilan sains menyangkut keterampilan dalam 

berkomunikasi seperti : 

a. Keterampilan menyusun laporan secara sistematis. 

b. Menjelaskan hasil percobaan atau pengamatan. 

c. Cara mendiskusikan hasil percobaan. 

d. Cara membaca grafik atau tabel, dan  

e. Keterampilan mengajukan pertanyaan, baik bertanya apa, 

mengapa dan bagaimana, maupun bertanya untuk 

meminta penjelasan serta keterampilan mengajukan 

pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis.  

Jika aspek-aspek proses ilmiah tersebut disusun 

dalam suatu urutan tertentu dan digunakan untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi, maka 

rangkaian proses ilmiah itu menurut Towle (1989) menjadi 

suatu metode ilmiah.   

3. Tujuan Pembelajaran Sains  

Menurut Depdiknas (2007) tujuan pembelajaran sains 

adalah sebagai berikut:  

a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 

Keterpaduan bidang kajian dapat mendorong guru untuk 

mengembangkan kreativitas tinggi karena adanya tuntutan 

untuk memahami keterkaitan antara satu materi dengan 

materi yang lain. Guru dituntut memiliki kecermatan, 

kemampuan analitik, dan kemampuan kategorik agar dapat 

memahami keterkaitan atau kesamaan materi maupun 

metodologi. 

b. Meningkatkan minat dan motivasi. Pembelajaran 

terintegrasi memberikan peluang bagi guru untuk 

mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, 
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menyeluruh, dinamis, dan bermakna sesuai dengan 

harapan dan kemampuan guru, serta kebutuhan dan 

kesiapan peserta didik. Dalam hal ini, pembelajaran 

terintegrasi memberikan peluang bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan tema yang 

disampaikan. 

c. Beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus.  

Model pembelajaran sains dapat menghemat waktu, 

tenaga, dan sarana, serta biaya karena pembelajaran 

beberapa kompetensi dasar dapat diajarkan sekaligus. Di 

samping itu, pembelajaran terintegrasi juga 

menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran. Hal ini 

terjadi karena adanya proses pemaduan dan penyatuan 

sejumlah standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

langkah pembelajaran yang dipandang memiliki kesamaan 

atau keterkaitan. 

4. Proses Pembelajaran Sains  

Menurut Depdiknas (2003) belajar adalah suatu 

proses perubahan perilaku individu yang relatif tetap sebagai 

hasil dari pengalaman. Oleh karena itu, pembelajaran adalah 

upaya penataan lingkungan yang kondusif sehingga proses 

belajar dapat tumbuh dan berkembang. Dari sudut pandang 

sosiologis, proses pembelajaran adalah proses penyiapan 

peserta didik untuk dapat menjalankan kehidupannya di 

masyarakat. Sekolah adalah suatu sistem sosial yang 

merupakan miniatur masyarakat luas. Oleh karena itu, proses 

pembelajaran tidak akan terlepas dari proses sosialisasi, dan 

apa yang dipelajari di sekolah seharusnya merupakan 
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cerminan keadaan nyata di sekitar peserta didik yang dapat 

dimanfaatkan atau diimplementasikan dalam masyarakat.  

Belajar adalah proses perubahan yang terjadi sebagai 

hasil dari pengalaman individu dan bukan karena proses 

pertumbuhan fisik. Chance menyatakan bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman. 

Belajar sering juga didefinisikan sebagai perubahan yang 

relatif menetap dalam tingkah laku yang disebabkan oleh 

latihan atau pengalaman. Anderson menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif menetap 

terjadi dalam tingkah laku potensial sebagai hasil dari 

pengalaman.  

Pendapat senada dikemukakan oleh Wittrock dikutip 

Good dan Brophy mendefinisikan: "learning is the term we 

use to describe the process involve in changing through 

experience. It is the process of acquiring relatively 

permanent change in understanding, attitude, knowledge, 

information, ability, and skill through experience". Dari 

definisi-definisi tersebut tersebut, terlihat bahwa belajar 

melibatkan tiga hal pokok. Pertama, belajar mengakibatkan 

adanya perubahan tingkah laku. Kedua, perubahan yang 

terjadi karena belajar bersifat relatif permanen atau tetap. 

Ketiga, perubahan tersebut disebabkan oleh hasil latihan atau 

pengalaman bukan oleh proses pertumbuhan atau perubahan 

kondisi fisik. 

Menurut Oemar Hamalik (1995) pembelajaran adalah 

suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 
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Berdasarkan pendapat Meier (2002), dalam pembelajaran 

terdapat empat tahap yaitu:  

a. Persiapan sebagai timbulnya minat. 

b. Penyampaian sebagai perjumpaan pertama dengan 

pengetahuan dan keterampilan baru. 

c. Pelatihan sebagai integrasi pengetahuan, dan keterampilan 

baru. 

d. Penampilan hasil sebagai penerapan pengetahuan, dan 

keterampilan baru pada situasi dunia nyata.  

Sains pada dasarnya mencari hubungan kausal antara 

gejala-gejala alam yang diamati. Oleh karena itu, proses 

pembelajaran sains seharusnya mengembangkan kemampuan 

bernalar dan berpikir sistematis selain kemampuan deklaratif 

yang selama ini dikembangkan. Salah satu inovasi sebagai 

salah satu usaha adalah mencari model-model pembelajaran 

sains  yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan mutu 

pendidikan sains . 

Hal ini berarti, belajar sains tidak hanya belajar dalam 

wujud pengetahuan deklaratif berupa fakta, konsep, prinsip, 

hukum, tetapi juga belajar tentang pengetahuan prosedural 

berupa cara memperoleh informasi, cara sains dan teknologi 

bekerja, kebiasaan bekerja ilmiah, dan keterampilan berpikir. 

Belajar sains memfokuskan kegiatan pada penemuan dan 

pengolahan informasi melalui kegiatan mengamati, 

mengukur, mengajukan pertanyaan, mengklasifikasi, 

memecahkan masalah, dan sebagainya. 

Dalam belajar sains peserta didik diarahkan untuk 

membandingkan hasil prediksi peserta didik dengan teori 

melalui eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. 
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Pendidikan sains di sekolah diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitarnya, serta prospek pengembangan lebih lanjut 

dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang 

didasarkan pada metode ilmiah. Pembelajaran sains  

menekankan pada pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu 

memahami alam sekitar melalui proses “mencari tahu” dan 

“berbuat”, hal ini akan membantu peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Oleh karena 

itu pembelajaran sains di sekolah sebaiknya:  

a. Memberikan pengalaman pada peserta didik sehingga 

mereka kompeten melakukan pengukuran berbagai 

besaran fisis;  

b. Menanamkan pada peserta didik pentingnya pengamatan 

empiris dalam menguji suatu pernyataan ilmiah 

(hipotesis). Hipotesis ini dapat berasal dari pengamatan 

terhadap kejadian sehari-hari yang memerlukan 

pembuktian secara ilmiah. 

c. Latihan berpikir kuantitatif yang mendukung kegiatan 

belajar matematika, yaitu sebagai penerapan matematika 

pada masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan 

peristiwa alam. 

d. Memperkenalkan dunia teknologi melalui kegiatan 

kreatif dalam kegiatan perancangan dan pembuatan alat-

alat sederhana maupun penjelasan berbagai gejala dan 

keampuhan sains dalam menjawab berbagai masalah. 
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e. Belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus 

mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka 

sendiri. 

f. Anak belajar dari mengalami. Anak mencatat sendiri 

pola-pola bermakna dari pengetahuan baru, dan bukan 

diberi begitu saja oleh guru. 

g. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki 

sesorang itu terorganisasi dan mencerminkan 

pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan. 

h. Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-

fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan 

keterampilan yang dapat diterapkan. 

i. Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam 

menyikapi situasi baru. 

j. Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan 

bergelut dengan ide-ide. 

k. Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan 

struktur otak itu berjalan terus seiring dengan 

perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan 

sesorang. 

Seperti yang dikemukakan oleh Robinson (1986) 

bahwa struktur sains muncul berdasarkan beberapa aspek di 

antaranya struktur sains muncul dari belajar inkuiri dan 

percobaan inkuiri. Sains adalah proses penemuan prinsip-

prinsip metafisika. Berdasarkan pernyataan di atas ruang 

lingkup pembelajaran sains sangat luas mencakup semua 

kejadian di dunia ini. Oleh sebab itu, pembelajaran sains 

untuk siswa SMP sangat penting.  
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Sains adalah bangun pengetahuan yang 

menggambarkan usaha, temuan, wawasan, dan kearifan yang 

bersifat kolektif dari umat manusia. Di samping itu, sains 

merupakan aktivitas manusia yang bertujuan menemukan 

keteraturan alam melalui pengamatan, pengukuran, dan 

eksperimen. Sebagai bangun pengetahuan, sains tersusun atas 

fakta, konsep, prinsip, hukum dan teori, sedangkan sebagai 

aktivitas sains merupakan cara berfikir yang bersifat dinamis 

dalam rangka menemukan suatu ilmu.  

Pembelajaran sains menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung. Dengan demikian, siswa perlu dibantu 

untuk mampu mengembangkan sejumlah pengetahuan yang 

menyangkut kerja ilmiah dan pemahaman konsep serta 

aplikasinya. Bahan kajian kerja ilmiah adalah: 

a. Mampu menggali pengetahuan melalui 

penyelidikan/penelitian.   

b. Mampu mengkomunikasikan pengetahuannya. 

c. Mampu mengembangkan keterampilan berpikir. 

d. Mampu mengembangkan sikap dan nilai ilmiah. 

Selanjutnya, bahan kajian sains yang berkaitan 

dengan pemahaman konsep dan penerapannya adalah : 

a. Memiliki pengetahuan, pemahaman, dan aplikasinya 

tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. 

b. Memiliki pengetahuan, pemahaman, dan aplikasinya 

tentang materi dan sifatnya. 

c. Memiliki pengetahuan, pemahaman, dan aplikasinya 

tentang energi dan perubahannya. 

d. Memiliki pengetahuan, pemahaman, dan aplikasinya 

tentang bumi dan alam semesta. 
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e. Memiliki pengetahuan, pemahaman, dan aplikasinya 

tentang hubungan antara sains, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

Keterampilan proses yang dapat dikembangkan 

dalam pembelajaran sains, diantaranya adalah keterampilan 

mengamati dengan seluruh indera, mengajukan hipotesis, 

menggunakan alat dan bahan secara benar dengan selalu 

mempertimbangkan keselamatan kerja, mengajukan 

pertanyaan, menggolongkan, menafsirkan, 

mengkomunikasikan, hasil temuan secara beragam, menggali 

dan memilah informasi faktual untuk menguji gagasan atau 

memecahkan masalah sehari-hari. Prinsipnya pembelajaran 

sains, yaitu cara memberi tahu dan cara berbuat, akan 

membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang alam sekitarnya dengan mendudukkan 

siswa sebagai pusat perhatian dalam interaksi aktif dengan 

teman, lingkungan, dan nara sumber lainnya. Oleh karena itu, 

hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan 

pembelajaran sains seperti yang dikemukakan dalam 

kurikulum sains, adalah : (1) empat pilar pendidikan dari 

Unesco; (2) inkuiri sains; (3) konstruktivisme; (4) sains, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat; (5) pemecahan 

masalah; dan (6) pembelajaran sains yang bermuatan nilai. 

Mata pelajaran sains diajarkan sesuai dengan taraf 

perkembangan siswa SMP, yakni mulai dari kajian secara 

sederhana diteruskan ke kajian yang lebih kompleks. Mata 

pelajaran sains (IPA) menekanan pada penguasaan konsep 

dan penerapannya untuk diterapkan pada pemecahan masalah 

ketika bekerja ilmiah. Clark dan Klein (1972) menyatakan 
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bahwa konsep-konsep hasil dari pengalaman. Banyaknya 

variasi pengalaman menjadikan konsep-konsep terhapus. 

Tentunya menjelang dewasa dapat belajar lebih dari kuliah, 

penjelasan dari orang lain, buku, tetapi jika sedikit media, 

tidak dapat mengembangkan konsep-konsep dengan 

sempurna dan menghapus hasil dari banyak pengalamannya. 

Peserta didik membangun konsep-konsep yang dihapus, 

peserta didik harus menyediakan banyak pengalaman dengan 

materi dan ide-ide berharap peserta didik belajar. Peserta 

didik perlu memanipulasi kedua materi dan ide-ide, melihat 

konsep dalam konteks yang berbeda, melihat peserta didik 

bekerja, dan bekerja dengan temannya. Pengembangan 

konsep-konsep dengan baik menjadi satu keharusan 

membimbing peserta didik lebih baik daripada yang 

dikatakan.  

Salah satu mata pelajaran di sekolah, sains dengan 

visi dan misinya antara lain berupaya mendidik siswa berilmu 

dan berketerampilan unggul serta ”open minded” memiliki 

etos kerja, melatih penelitian sesuai proses atau metode 

ilmiah, dan belajar dengan mengaplikasikan pengetahuan 

terbaiknya, mempunyai sikap disiplin, jujur, dan bertanggung 

jawab. Di samping itu juga, bersikap peka, tanggap dan 

berperan aktif dalam menggunakan sains untuk memecahkan 

problem di lingkungannya. Melalui penguasaan mata 

pelajaran sains, baik proses, produk maupun sikap yang baik, 

siswa diharapkan mampu mengembangkan ilmunya, 

bertenggang rasa, mampu membina kerja sama yang sinergis 

demi tercapainya efisiensi dan efektivitas, kualitas, serta 

kesuksesan nyata bagi siswa.  
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Belajar akan menjadi efektif apabila kegiatan belajar 

sesuai dengan perkembangan intelektual anak.  Selain itu, 

guru di dalam kelas perlu mengenal anak didik dan bakat 

khusus yang dimiliki agar dapat memberikan pengalaman 

pendidikan yang dibutuhkan oleh masing-masing siswa 

untuk dapat mengembangkan bakat siswa secara optimal 

sesuai dengan tujuan pendidikan. Sikap yang terbentuk pada 

diri siswa terhadap mata pelajaran tentunya tergantung pada 

sikap gurunya terhadap mata pelajaran itu, dan bagaimana 

cara guru menyampaikan mata pelajaran itu.   

Apabila setiap mengajar guru bersikap positif dan 

baik, maka lambat laun siswa berada dalam kondisi belajar 

yang berkesan baik dan mendalam, sehingga terbentuk sikap 

positif terhadap mata pelajaran itu.  Jika mata pelajaran 

tersebut adalah sains maka akan terbentuklah sikap yang 

positif terhadap sains. Demikian juga David (1974) 

mengemukakan bahwa guru-guru sekolah dasar dan 

menengah biasanya mengembangkan filosofi personalnya 

mengajar sains ke peserta didik. Tergantung pada sikap, 

tampilan sains, keberhasilan variasi pelajaran sains, guru 

akan mengaitkan filosofi ini. Sikap positif guru dan peserta 

didik memahami aturan main dengan perbedaan kehidupan 

dalam lingkungan mereka membantu mempromosikan 

apresiasi dan memungkinkan kecintaan pada sains. Mengajar 

sains harus didasarkan pada partisipasi aktif oleh pembelajar 

dan guru. 

 

5. Hasil Belajar Sains  
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Hasil belajar pada dasarnya adalah suatu kemampuan 

yang berupa keterampilan dan perilaku baru sebagai akibat 

latihan atau pengalaman. Dalam hal ini Soedijarto 

mendefinisikan hasil belajar sebagai tingkat penguasaan 

suatu pengetahuan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti 

program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang ditetapkan. Gagne dan Briggs menyatakan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh seseorang sesudah 

mengikuti proses belajar. Reigeluth mengemukakan bahwa 

hasil belajar adalah prilaku yang dapat diamati yang 

menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang.  

Dalam kaitannya dengan hasil belajar tersebut, Gagne 

dan Briggs mengemukakan adanya lima kemampuan yang 

dapat diperoleh seseorang sebagai hasil belajar yaitu 

keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, 

keterampilan motorik dan sikap.  

Sementara itu, Bloom membagi hasil belajar ke dalam 

tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Ranah 

kognitif berkaitan dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang 

berkaitan dengan kemampuan berpikir, mengetahui dan 

memecahkan masalah. Ranah afektif berkaitan dengan 

tujuan-tujuan yang berhubungan dengan perasaan, emosi, 

nilai, dan sikap yang menunjukkan penerimaan atau 

penolakan terhadap sesuatu. Ranah psikomotor berkaitan 

dengan keterampilan motorik, manipulasi bahan atau objek. 

Hasil belajar dalam ranah kognitif tersebut secara rinci 

mencakup kemampuan mengingat dan memecahkan masalah 

berdasarkan apa yang telah dipelajari siswa. Artinya hal ini 

mencakup keterampilan intelektual yang merupakan salah 
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satu tugas dari kegiatan pendidikan, yang meliputi 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka 

pengertian hasil belajar dalam penelitian ini hanya dibatasi 

pada ranah kognitif menurut kategori Bloom yang meliputi 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis 

dengan penekanan pada aspek pengetahuan dan pemahaman 

yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa subjek 

penelitian. 

Pembelajaran sains di sekolah dimaksudkan untuk 

menanamkan dan mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah pada siswa serta rasa 

mencintai dan menghargai kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. 

Rumusan tujuan ini memiliki kesamaan substansi dengan apa 

yang dikemukakan Abruscato bahwa pembelajaran sains di 

sekolah secara umum ditujukan untuk mengembangkan 

kreativitas, berpikir kritis, dan pembentukan warga negara 

yang baik ("good citizenship").  

Berdasarkan beberapa rumusan tujuan tersebut 

menunjukkan bahwa pendidikan sains di sekolah 

dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek teoretis 

yang menekankan pada struktur keilmuan, aspek praktis yang 

menekankan pada penerapan sains dalam kehidupan sehari-

hari, dan aspek kontekstual yang menekankan pada sejarah 

perkembangan dan implikasi kultural dan sains sendiri.  

Berdasarkan teori-teori di atas, maka yang dimaksud 

hasil belajar sains adalah penguasaan produk sains yang 

mengacu pada perubahan dimensi kognitif siswa 
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(pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis) 

yang dicapai siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran 

sains yang ditempuh selama kurun waktu tertentu 

berdasarkan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

 

C. Rangkuman 

Hakikat sains  adalah sains dipandang sebagai 

dimensi produk, proses dan sikap karena dimensi tersebut 

secara sistematis saling berkaitan. Berawal dari sikap 

keingintahuan peserta didik tentang seluruh fenomena alam 

dan masalahnya yang kemudian memotivasi peserta didik 

untuk melakukan pengamatan empiris sebagai wujud 

pemberian pengalaman yang secara langsung dialami sendiri 

oleh peserta didik, melalui proses ilmiah di antaranya: 

hipotesis, eksperimen, evaluasi dan kesimpulan.  

 

D. Tugas 

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 1-5 

orang/kelompok. buatlah makalah dan ppt dengan judul hakikat 

sains, metode dan sikap  ilmiah bidang sains, tujuan 

pembelajaran sains, proses pembelajaran sains  hasil belajar 

sains. 

 

E. Penilaian 

Uraikan apa yang dimaksud dengan hakikat sains, 

metode dan sikap  ilmiah bidang sains, tujuan pembelajaran 

sains, dan proses pembelajaran sains hasil belajar sains. 

 

F. Daftar Rujukan 



 

20 
 

1. Subiyanto. (1988). Evaluasi pendidikan ilmu 

pengetahuan alam. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Proyek Pengembangan LPTK. 

2. Sukardi. (2008). Evaluasi pendidikan: prinsip dan 

operasionalnya. Jakarta : Bumi Aksara. 

3. Sukardjo. (2008). Handout mata kuliah evaluasi 

pembelajaran sains. Yogyakarta: Program Pascasarjana 

Universitas Yogyakarta. Tidak dipublikasikan. 

4. Suryabrata. (1987). Pengembangan tes hasil belajar. 

Jakarta: Rajawali Press. 

5. Sri Sulistyorini. 2007. Pembelajaran IPA Sekolah Dasar. 

Semarang: Tiara Wacana. 

6. Amin, Moh. 1987. Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Alam 

dengan Menggunakan Metode “Discovery” dan 

“Inquiry”. Jakarta: Depdikbud-Dirjen Dikti. 

7. Muhammad Nur dan Muslimin. (2007). Hakikat Sains. 

Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UNY. 

8. Collette, A. T., & Chiappetta, E. L. (1994). Science 

instruction in the middle and secondary schools. New 

York: Macmillan Publishing Company. 

9. Hamalik, Oemar. 1995. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: 

Bumi Aksara. 

10. Meier, D. (2002). The Accelerated Learning Handbook. 

Canada: Willey and Sons 

11. Robinson, P. (1986) Sosiologi Pendidikan dalam Beberapa 

Perspektif, Jakarta: Rajawali. 

12. Clark, A.J. (2007). Empathy in counselling and psychotherapy 

(perspectives and practices). Mahwah, NJ: Erlbaum. 



 

21 
 

 

G. Bacaan yang Dianjurkan 

1. Depdiknas. (2004). Pengolahan data untuk pelaporan 

hasil belajar. Jakarta. 

2. Sukardi. (2008). Evaluasi pendidikan: prinsip dan 

operasionalnya. Jakarta : Bumi Aksara. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BAB II  

PENGUKURAN, PENILAIAN, DAN EVALUASI 

HASIL BELAJAR SAINS  

 

A. Pendahuluan 

Sesungguhnya, dalam konteks penilaian ada 

beberapa istilah yang digunakan, yakni pengukuran, 

assessment dan evaluasi. Pengukuran atau measurement 

merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan 

kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih 

bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk 

melakukan penilaian. Unsur pokok dalam kegiatan 

pengukuran ini, antara lain adalah sebagai berikut: 1) tujuan 
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pengukuran; 2) ada objek ukur; 3) alat ukur; 4) proses 

pengukuran; dan 5) hasil pengukuran kuantitatif.  

B. Uraian Materi 

1. Pengertian Pengukuran  dan Evaluasi 

Asesmen (assessment) adalah kegiatan mengukur 

dan mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran atau 

membanding-bandingkan dan tidak sampai ke taraf 

pengambilan keputusan. Sedangkan evaluasi secara 

etimologi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang 

bertarti value, yang secara secara harfiah dapat diartikan 

sebagai penilaian. Namun, dari sisi terminologis ada 

beberapa definisi yang dapat dikemukakan, yakni: 

a. Suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan sesuatu. 

b. Kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, 

sistematik, dan terarah berdasarkan atau tujuan yang jelas. 

c. Proses penentuan nilai berdasarkan data kuantitatif hasil 

pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan.  

Berdasarkan pada berbagai batasan 3 jenis penilaian 

di atas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan antara 

evaluasi dengan pengukuran adalah dalam hal jawaban 

terhadap pertanyaan “what value” untuk evaluasi dan “how 

much” untuk pengukuran. Adapun asesmen berada di antara 

kegiatan pengukuran dan evaluasi. Artinya bahwa sebelum 

melakukan asesmen ataupun evaluasi lebih dahulu dilakukan 

pengukuran. 

Sekalipun makna dari ketiga istilah (measurement, 

assessment, evaluation) secara teoretik definisinya berbeda, 

namun dalam kegiatan pembelajaran terkadang sulit untuk 
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membedakan dan memisahkan batasan antara ketiganya, dan 

evaluasi pada umumnya diawali dengan kegiatan 

pengukuran (measurement) serta pembandingan 

(assessment). 

Evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang 

harus dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan penilaian, guru akan mengetahui 

perkembangan hasil belajar, intelegensi, bakat khusus, 

minat, hubungan sosial, sikap dan kepribadian siswa atau 

peserta didik. Adapun langkah-langkah pokok dalam 

penilaian secara umum terdiri dari: 1) perencanaan; 2) 

pengumpulan data; 3) verifikasi data; 4) analisis data, dan 5) 

interpretasi data.  

Penilaian hasil belajar pada dasarnya adalah 

mempermasalahkan, bagaimana pengajar (guru) dapat 

mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 

Pengajar harus mengetahui sejauh mana pebelajar (learner) 

telah mengerti bahan yang telah diajarkan atau sejauh mana 

tujuan/kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang dikelola 

dapat dicapai. Tingkat pencapaian kompetensi atau tujuan 

instruksional dari kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan itu dapat dinyatakan dengan nilai. 

Penilaian (evaluation) adalah kegiatan untuk 

mengetahui apakah suatu program telah berhasil dan efisien 

dan efektif atau tidak. Artinya bahwa penilaian merupakan 

kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian 

dan kemajuan belajar peserta didik dan mengefektifkan 

penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Jadi dalam penilaian (evaluation) ini termasuk 
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proses pembuatan keputusan tentang kedudukan dan 

performance peserta didik. Maksudnya adalah bahwa 

penilaian dalam hal ini merupakan kegiatan yang dirancang 

untuk mengukur keefektifan suatu sistem pendidikan secara 

keseluruhan.  

Pengukuran (measurement) adalah kegiatan untuk 

mendapatkan informasi secara kuantitatif atau dengan kata 

lain merupakan prosedur untuk menentukan skor peserta 

didik.  

Penilaian berbasis kelas adalah kegiatan penilaian 

yang dilakukan guru untuk memperoleh dan mengefektifkan 

informasi tentang hasil belajar peserta didik pada tingkat 

kelas selama dan setelah kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Salah satu alat ukurnya dinamakan tes dan hasilnya 

dinamakan skor (hasil pengukuran).  

Tes merupakan alat ukur, instrumen, atau prosedur 

pengukuran yang dipergunakan untuk mengetahui kemajuan 

dan perubahan yang terjadi pada diri peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Hasil penilaiannya 

digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

Pengambilan kebijakan/keputusan adalah tindakan yang 

diambil oleh seseorang/guru atau lembaga. Jadi, pada 

prinsipnya tujuan utama penilaian adalah sebagai: 1) 

pertanggungjawaban (akuntabilitas); dan (2) pengambilan 

keputusan. 

Penilaian harus dilaksanakan secara teratur, karena 

beberapa alasan berikut. 

a. Menunjukkan bahwa program belajarnya dipantau/dikawal 

secara teratur. 
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b. Hasilnya berbeda dengan program belajar yang tidak pernah 

dipantau atau dipantau tidak teratur. 

c. Proses pencapaian kompetensi dilalui secara bertahap dan 

teratur oleh peserta didik karena pada diri peserta didik ada 

keterbatasan kemampuan dalam menampung, 

mengorganisasikan, dan menerapkan perolehan belajarnya. 

Penilaian perlu dipersiapkan dengan baik karena hasilnya 

dapat memberikan informasi yang setepat-tepatnya dan 

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

memerlukan. 

Teknik penilaian adalah metode atau cara penilaian 

yang dapat digunakan guru untuk mendapatkan informasi. 

Ada beberapa teknik penilaian yang dapat digunakan guru 

sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang keadaan 

belajar peserta didik. Penggunaan berbagai teknik penilaian 

harus disesuaikan dengan tujuan melakukan penilaian, 

waktu yang tersedia, sifat tugas yang dilakukan peserta 

didik, dan banyaknya/jumlah materi yang sudah 

disampaikan. Teknik penilaian yang dapat digunakan oleh 

guru dalam penilaian kelas adalah: (1) tes (tertulis, lisan, 

perbuatan), (2) pengamatan atau observasi, (3) wawancara. 

(Lihat BAB IV). 

 

2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi. 

Dalam konteks pelaksanaan pendidikan, evaluasi 

memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kemajuan belajar siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu 

tertentu. 
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b. Untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran. 

c. Untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya.  

d. Untuk memperoleh masukan atau umpan balik bagi guru 

dan siswa dalam rangka perbaikan. 

Selain fungsi di atas, penilaian juga dapat berfungsi sebagai 

alat seleksi, penempatan, dan diagnostik, guna mengetahui 

keberhasilan suatu proses dan hasil pembelajaran. Penjelasan dari setiap 

fungsi tersebut adalah: 

a. Fungsi seleksi. Evaluasi berfungsi atau dilaksanakan 

untuk keperluan seleksi, yaitu menyeleksi calon peserta 

suatu lembaga pendidikan/kursus berdasarkan kriteria 

tertentu. 

b. Fungsi Penempatan. Evaluasi berfungsi atau 

dilaksanakan untuk keperluan penempatan agar setiap 

orang (peserta pendidikan) mengikuti pendidikan pada 

jenis dan/atau jenjang pendidikan yang sesuai dengan 

bakat dan kemampuannya masing-masing.  

c. Fungsi Diagnostik. Evaluasi diagnostik berfungsi atau 

dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar 

yang dialami peserta didik, menentukan faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, dan 

menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. 

 

C. Rangkuman 

Pengertian asesmen (assessment) adalah kegiatan 

mengukur dan mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran 

atau membanding-bandingkan dan tidak sampai ke taraf 

pengambilan keputusan. Sedangkan evaluasi secara etimologi 

berasal dari bahasa Inggris evaluation yang bertarti value, yang 
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secara secara harfiah dapat diartikan sebagai penilaian. 

Pengukuran (measurement) adalah kegiatan untuk mendapatkan 

informasi secara kuantitatif atau dengan kata lain merupakan 

prosedur untuk menentukan skor peserta didik.  

 

D. Tugas 

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 1-5 

orang/kelompok. Buatlah poster atau flyer yang menjelaskan 

perbedaan antara penilaian dan evaluasi ! 

 

 

E. Penilaian 

1. Uraikan pengertian pengukuran  dan evaluasi ! 

2. Uraikan tujuan dan fungsi evaluasi ! 
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BAB III 

TEKNIK EVALUASI, JENIS UJIAN, DAN INSTRUMEN 

EVALUASI JENIS SOAL HASIL BELAJAR SAINS  

 

A. Pendahuluan 

Peranan evaluasi dalam dunia pendidikan sangat 

penting, untuk itu pelaksanaan evaluasi harus dilakukan dengan 

benar, maka setiap guru dituntut untuk memiliki kemampuan 

yang memadai mengenai evaluasi hasil belajar siswa. Atas dasar 

evaluasi yang dilakukannya, guru harus dapat menetapkan 

bahwa si A tergolong cepat, si B tergolong sedang, dan si C perlu 

mendapat perhatian khusus, dan si D harus diputuskan untuk 

tidak naik kelas, dan sebagainya.   

Evaluasi hasil belajar adalah cara-cara 

menginterpretasikan hasil pengukuran yang berupa skor menjadi 

nilai dengan cara tertentu dan menggunakan nilai tersebut untuk 

mengambil keputusan di bidang pembelajaran. Evaluasi hasil 

belajar sudah mencakup pengukuran dan penilaian hasil belajar.  

Evaluasi hasil belajar mempunyai arti yang lebih luas daripada 

penilaian hasil belajar dan penilaian hasil belajar mempunyai 

arti lebih luas daripada pengukuran hasil belajar (Sukardjo, 

2008). 

Teknik evaluasi hasil belajar adalah cara melaksanakan 

evaluasi, sedangkan instrumen evaluasi hasil belajar adalah alat 

yang dipakai untuk memungut atau merekam data hasil belajar. 

Instrumen evaluasi  untuk ujian adalah soal, yang  dapat berupa 

soal  bentuk objektif atau  soal  bentuk uraian. Pembagian ini 

didasarkan pada bentuk  pertanyaannya.  



 

29 
 

Hasil belajar sains dapat berupa kompetensi kognitif 

(pengetahuan teoretis), kompetensi psikomotor (keterampilan), 

kompetensi afektif (serta nilai dan sikap). Kompetensi kognitif 

sains dapat dinilai dengan instrumen penilaian soal tertulis atau 

lisan, kompetensi psikomotor dapat dinilai dengan soal 

tindakan, sedangkan kompetensi afektif yaitu perubahan sikap 

dan pertumbuhan peserta didik hanya dapat dinilai dengan 

teknik penilaian non-ujian.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru 

sains, ada beberapa informasi penting yang di peroleh yaitu di 

dalam hal teknik evaluasi dan instrumen evaluasi. Guru-guru 

sains belum memahami secara mendalam bagaimana membuat 

instrumen evaluasi hasil belajar sains siswa, dalam hal ini soal-

soal yang di ujikan kesiswa. Soal-soal yang akan diujikan 

kesiswa tanpa melakukan pengujian soal, seperti; validitas soal, 

reliabilitas soal, daya beda soal, dan taraf kesukaran soal. 

Menurut komentar guru-guru sains tersebut, hal ini merupakan 

persoalan yang rumit dan sangat membutuhkan waktu yang 

lama. Sulit dilakukan karena jam mengajar yang kami emban 

sangat banyak, wali kelas/wakasek, dan lain-lain. Tapi ada juga 

guru IPA yang berkomentar, kami langsung saja mengambil dari 

buku paket dan di buku tersebut sudah diuji kelayakannya.  

Berdasarkan hasil penelitian Muharar (2006) tentang 

hasil belajar sains SMP Se kabupaten Bantul pada pokok 

bahasan suhu dan kalor. Dari hasil penelitian tersebut bahwa 

siswa hanya mampu menjawab soal dengan benar 40% saja. 

Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu adalah masalah soal-

soal yang diberikan guru. Soal-soal yang diberikan selain belum 

diuji validitas soal, reliabilitas soal, daya beda soal, dan taraf 
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kesukaran soal. Dari segi bahasa soal, siswa banyak yang 

bingung. Berdasarkan informasi dari guru-guru sains  dan hasil 

penelitian  di atas perlu dilakukan kajian mendalam tentang 

teknik evaluasi jenis ujian dan instrumen evaluasi jenis soal hasil 

belajar sains. 

 

B. Uraian Materi 

1. Teknik  Evaluasi Jenis Ujian  

Ujian adalah suatu teknik evaluasi hasil belajar 

dengan menggunakan  instrumen evaluasi  berupa soal. Suatu 

soal terdiri atas sejumlah butir soal. Soal adalah serangkaian 

tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik, 

ciri khusus soal ialah selalu mempunyai jawaban benar. 

Ditinjau dari bentuk jawabannya ujian dapat dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu ujian tertulis dan ujian lisan. 

a. Ujian tertulis  

Ujian tertulis adalah suatu teknik evaluasi hasil 

belajar dengan menggunakan sekumpulan item pertanyaan 

dan atau pernyataan yang direncanakan oleh guru maupun 

para evaluator secara sistematis, guna memperoleh informasi 

tentang para siswa.  

Pengukuran secara tertulis dilakukan dengan soal 

tertulis (paper and pencil soalt). Soal tertulis merupakan 

kumpulan soal-soal yang diberikan kepada siswa dalam 

bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, siswa tidak selalu 

harus merespon dalam bentuk jawaban, tetapi juga dapat 

dilakukan dalam bentuk lain seperti memberi tanda, 

mewarnai, menggambar dan sejenisnya. tes tertulis 

merupakan teknik pengukuran yang banyak digunakan dalam 
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menilai pencapaian kompetensi mata pelajaran sebagai hasil 

belajar. 

Ujian tertulis dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

soal dengan memilih jawaban yang sudah disediakan (bentuk 

soal pilihan ganda, benar-salah) dan soal dengan memberikan 

jawaban secara tertulis (bentuk soal isian, jawaban singkat 

dan uraian). Dilihat dari bentuk soalnya, soal tertulis dapat 

dikelompokkan menjadi soal tertulis objektif seperti pilihan 

ganda dan isian, dan soal tertulis non objketif seperti bentuk 

soal uraian non-objketif. 

b. Ujian lisan  

1) Pengertian  

Ujian lisan adalah suatu teknik evaluasi hasil belajar 

dengan menggunakan sekumpulan item pertanyaan dan atau 

pernyataan yang disusun secara terencana, diberikan oleh 

guru kepada para siswanya tanpa melalui media tulis. 

a) Kelebihan dan kekurangan ujian lisan 

Kelebihan ujian lisan terdiri atas : 

(1) Mengukur kemampuan berpikir taraf tinggi secara 

lebih leluasa 

(2) Memungkinkan untuk melakukan pengecekan 

(3) Tidak ada kesempatan untuk menyontek atau diskusi 

dengan teman lainnya. 

b) Kekurangan ujian lisan terdiri atas : 

(1) Lebih memungkinkan peluang terjadinya subjektivitas 

dalam penilaian 

(2) Memungkinkan penguji untuk menyimpang dari 

lingkup bahan ajar yang diujikan 

(3) Membutuhkan waktu yang relatif lama 
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(4) Memerlukan banyak format instrumen 

c.  Ujian tindakan/perbuatan 

1) Pengertian  

Ujian tindakan/perbuatan adalah suatu teknik evaluasi 

hasil belajar dengan menggunakan bentuk tugas yang harus 

dikerjakan siswa. Pada intinya ada dua unsur yang bisa 

dijadikan bahan penilaian dalam tes tindakan, yaitu proses 

dan produk. Pengukuran proses merujuk kepada pengukuran 

keterampilan dari kemahiran siswa melakukan suatu 

kegiatan, sedangkan pengukuran produk merujuk kepada segi 

kualitas hasil. 

a) Kelebihan dan kelemahan ujian tindakan/perbuatan 

Kelebihan ujian tindakan/perbuatan : 

(1) Cocok digunakan untuk mengukur aspek perilaku 

psikomotorik 

(2) Dapat digunakan untuk mengecek kesesuaian antara 

pengetahuan, teori, dan keterampilan 

mempraktekannya. 

(3) Tidak ada kesempatan untuk menyontek/diskusi 

Kekurangan ujian tindakan/perbuatan : 

1) Lebih sulit dalam mengadakan pengukuran 

2) Memerlukan biaya yang relatif besar 

3) Memerlukan waktu yang relatif lama 

 

2. Instrumen Evaluasi Jenis Soal 

Bila ditinjau dari bentuk instrumen evaluasi ada dua (2) 

macam soal yaitu soal uraian/esai dan soal objektif. 

a. Soal Uraian/Esai 

1) Pengertian soal uraian/esai 
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Soal uraian adalah butir soal yang mengandung 

pertanyaan atau tugas yang dijawab atau pengerjaan soal 

tersebut harus dilakuakan dengan cara mengekspresikan 

pikiran peserta soal (Nasoetion & Zainul, 1999). Soal uraian 

dapat juga disebut sebagai soal dengan menggunakan 

pertanyaan terbuka, di mana dalam soal tersebut siswa 

diharuskan menjawab sesuai dengan pengetahuan yang 

dimiliki oleh para siswa (Sukardi, 2008). 

Bentuk pertanyaan atau item soal dapat dikonstruksi 

dengan menggunakan kata bantu pertanyaan tertentu yang 

mengandung unsur singkatan 4 W + 1 H, Where (di mana), 

Who (siapa), What (apa), Why (Mengapa), dan How 

(bagaimana). 

2) Kelebihan dan kekurangan soal uraian/esai 

Kelebihan soal uraian/esai: 

a) Soal uraian dapat digunakan dengan baik untuk 

mengukur hasil belajar yang kompleks. 

b) Soal uraian terutama menekankan kepada pengukuran 

kemampuan dan keterampilan mengintegrasikan 

berbagai buah pikiran dan sumber informasi ke dalam 

suatu pola pikiran tertentu, yang disertai dengan 

keterampilan pemecahan masalah. 

c) Bentuk soal uraian lebih meningkatkan motivasi 

peserta soal untuk belajar.  

d) Penyusunan soal uraian lebih mudah daripada soal 

objektif. 

e) Peserta didik tidak dapat menebak jawabannya.  

Kekurangan soal uraian/esai: 
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a) Reliabilitas soal rendah. Artinya skor yang dicapai 

oleh peserta didik tidak konsisten bila soal yang sama 

atau soal paralel diuji ulang beberapa kali. 

b) Untuk mengerjakan soal uraian dengan baik 

membutuhkan waktu yang banyak. 

c) Untuk mengoreksi soal uraian dengan baik 

membutuhkan waktu yang banyak. 

d) Materi yang dicakup pada soal uraian sangat terbatas. 

e) Dalam memeriksa soal uraian, ada kecenderungan 

pengaruh subjektivitas yang selalu muncul dalam 

pribadi seorang guru. 

f) Jawaban peserta soal kadang-kadang disertai dengan 

bualan. 

Penggunaan soal uraian/esai 

a) Bila jumlah peserta soal terbatas/sedikit, maka soal 

uraian dapat digunakan karena masih memungkinkan 

bagi guru/dosen untuk dapat memeriksa/menskor hasil 

ujian tersebut secara baik. 

b) Secara relatif, waktu yang dibutuhkan untuk 

mengkonstruksi butir soal uraian tidak terlalu banyak.  

c) Bila tujuan instruksional yang ingin dicapai adalah 

kemampuan mengekspresikan pikiran dalam bentuk 

tertulis, menguji kemampuan menulis dengan baik, 

atau kemampuan penggunaan bahasa secara tertib, 

maka haruslah menggunakan soal uraian. 

d) Bila seorang guru ingin memperoleh hasil 

pengalaman belajar siswanya, maka soal uraian 

merupakan salah satu bentuk yang paling cocok untuk 

mengukur pengalaman belajar tersebut. 
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3) Pedoman penskoran (Marking Scheme) 

Jawaban soal uraian diskor dengan cara menyusun kunci 

jawaban terlebih dahulu, yang sifatnya berjenjang, artinya 

setiap langkah jawaban diberi skor. Skor total adalah jumlah 

skor setiap tahap. Perlu juga ditentukan bobot skor dari 

masing-masing butir soal.  

Untuk soal uraian melengkapi dan jawaban singkat, 

cara menskornya sederhana. Skor tiap butir soal untuk 

jawaban benar adalah 1 (satu) dan skor tiap butir soal untuk 

jawaban salah adalah 0 (nol).  Untuk soal uraian terbatas 

sederhana dan soal uraian bebas, perlu dibuat cara pemberian 

skornya dengan suatu tabel. Dalam tabel tersebut terdapat 

kata-kata atau langkah-langkah kunci, yang menunjukkan 

bahwa jawaban benar. Setiap langkah diberi skor, sehingga 

pemberian skor menjadi lebih objektif. Untuk keperluan 

tersebut perlu dibuat pedoman penskoran atau marking 

scheme. 

 

4) Klasifikasi soal uraian/esai 

Berdasarkan tipe, soal uraian secara umum dapat dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu soal uraian bebas dan soal uraian 

terbatas. 

a) Soal uraian bebas (Extended response) 

Pada soal uraian bebas, peserta didik bebas untuk 

menjawab soal dengan cara dan sistematika sendiri. 

Peserta didik memiliki kebebasan yang luas sekali untuk 

mengoorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan 

gagasannya dalam menjawab soal tersebut. Jawaban 

peserta didik terhadap soal tersebut bersifat menyebar 
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(divergen). Jadi dengan demikian jawaban peserta didik 

bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak terstrutur. 

Berdasarkan ragam soal uraian bebas, dibagi 

menjadi dua macam yaitu; uraian bebas sederhana dan 

uraian ekspresif. 

Contoh soal uraian bebas sederhana : 

Jelaskan  dengan reaksi kimia, mengapa rekasi antara 

logam tembaga dengan asam nitrat encer  tidak 

membentuk gas hidrogen  tetapi gas nitrogen monoksida 

(C2, K2). 
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Cara Menskor 

 

No Konsep yang diskor Skor 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  7 

8 

Menuliskan: 

Rumus tembaga                  = Cu 

Rumus asam nitrat              = HNO3 

Rumus nitrogen monoksida = NO 

2 HNO3(aq)        H2O(l)  +  2 NO(g)  +  3 On(aq) 

Cu(s)  +  O(aq)                CuO(s)                                x 3  

CuO(s) +  2 HNO3(aq)    Cu(NO3)2(aq) +  H2O(l)                                    

3 Cu(s) +  8 HNO3(aq) 3 Cu(NO3)2 (aq) +  4 H2O(l)+  2 NO(g) 

Reaksi antara Cu dengan HNO3 encer tidak membentuk gas hidrogen  tetapi 

nitrogen monoksida, karena asam nitrat encer bersifat oksidator 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 4 

 Jumlah skor 12 
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1) Soal uraian terbatas (Restricted response) 

Pada soal uraian terbatas, jawaban peserta didik 

dibatasi oleh rambu-rambu yang ditentukan dalam butir 

soal uraian tersebut. Keterbatasan itu mencakup format, 

isi, dan ruang lingkup jawaban. 

 

Contoh soal : 

 Es sebanyak 2 kg pada suhu 00C dicampur dengan 3 

kg air yang suhunya 300C. Jika diketahui kalor lebur 

es = 80 kal/gram dan kalor jenis = 1 kal/g0C. Tentukan 

kalor yang di lepaskan. 

 

Berdasarkan ragam soal uraian terbatas, dibagi 

menjadi tiga (3) macam yaitu: 

a) Butir soal jawaban singkat 

Butir soal jawaban singkat ialah butir soal berbentuk 

pertanyaan yang dapat dijawab dengan satu kata, satu 

frasa, satu angka atau satu formula. 

Kelebihan soal jawaban singkat yaitu mudah 

dikonstruksi. Hal ini terutama disebabkan oleh butir soal 

hanya akan mengukur hasil belajar yang sederhana, yaitu 

yang bersifat ingatan. Kelebihan yang lainnya adalah 

mengharuskan siswa menulis jawabannya, bukan memilih 

jawaban yang tersedia. Dengan demikian maka akan dapat 

meminimalkan kemungkinan menebak. 

Kekurangan soal jawaban singkat yaitu tidak dapat 

mengukur hasil belajar yang kompleks dan sulit dinilai. 

Karena sifatnya yang sederhana, maka butir soal tipe ini 

hanya menghasilkan respon singkat yang sederhana. 
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Contoh soal :  

1. Sebutkan nama planet yang memiliki cincin 

2. Sumber gempa di dalam lapisan bumi disebut 

 

b)  Butir soal jawaban melengkapi 

Butir soal jawaban melengkapi ialah butir soal yang 

meminta atau memerintah siswa untuk melengkapi suatu 

kalimat dengan satu frasa, satu angka, atau satu formula. 

Kelebihan soal jawaban melengkapi banyak 

digunakan dalam tes matematik untuk pendidikan dasar, 

terutama pada butir soal yang hanya membutuhkan operasi 

sederhana, seperti menjumlah, mengurangi, membagi, dan 

mengali angka. Butir soal ini juga baik digunakan untuk 

menguji kemampuan mengingat fakta dan prinsip yang 

sederhana. Selain itu butir soal ini juga dapat digunakan 

untuk menguji kemampuan pada tingkatan yang lebih 

tinggi, seperti pemahaman dan aplikasi. Kelebihan soal 

melengkapi mudah dikonstruksi. 

Kekurangan soal jawaban melengkapi adalah tidak 

dapat menguji semua tingkat kemampuan hasil belajar. 

Karena sifatnya yang membatasi jawaban pada satu kata, 

frasa, angka atau formula, sehingga siswa tidak dapat 

mengekspresikan atau memformulasi pendapat secara 

tepat. Soal jawaban melengkapi terlalu menekankan pada 

kemampuan mengingat. 

Contoh soal : 

1. Alat untuk mengukur tekanan udara 

disebut………dan alat untuk mengukur suhu 

disebut……… 
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2. Ikan bernapas dengan…….dan burung bernapas 

dengan……… 

 

1. Soal Objektif 

a. Pengertian soal objektif 

Soal objektif terdiri atas sejumlah butir soal. Butir 

soal objektif adalah butir soal yang mengandung 

pertanyaan atau tugas yang alternatif jawabannya telah 

disediakan. Peserta didik diminta memilih salah satu 

alternatif jawaban yang paling benar. 

b. Kelebihan dan kekurangan soal objektif 

1) Kelebihan soal objektif terdiri dari; dapat diskor 

dengan mudah, cepat, dan memiliki objektivitas yang 

tinggi, mengukur berbagai tingkatan kognitif, serta 

dapat mencakup ruang lingkup materi yang luas dalam 

suatu soal. Bentuk ini sangat tepat digunakan untuk 

ujian berskala besar yang hasilnya harus segera 

diumumkan, seperti ujian nasional, ujian akhir 

sekolah, dan ujian seleksi pegawai negeri.  

2) Kekurangan soal objektif terdiri dari; untuk meyusun 

soal pilihan ganda yang bermutu perlu waktu lama dan 

biaya cukup besar, disamping itu, penulis soal akan 

kesulitan membuat pengecoh yang homogen dan 

berfungsi, terdapat peluang untuk menebak kunci 

jawaban, dan peserta mudah mencotek kunci jawaban. 

Secara umum, setiap soal pilihan ganda terdiri 

dari pokok soal (stem) dan pilihan jawaban (option). 

Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan 

pengecoh (distractor). 
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c. Klasifikasi soal objektif 

Secara umum ada tiga (3) tipe soal objektif, yaitu : 

1) Benar-salah (true-false) 

a) Pengertian  

Butir soal benar-salah (true-false item) adalah butir soal 

yang terdiri dari pernyataan, yang disertai dengan 

alternatif jawaban yaitu menyatakan pernyataan tersebut 

benar atau salah, atau keharusan memilih satu dari dua 

alternatif jawaban lainnya. 

b) Kelebihan dan kekurangan soal benar-salah (true-false) 

Kelebihan : 

 Mudah dikonstruksi 

 Perangkat soal dapat mewakili seluruh pokok bahasan 

 Mudah diskor 

 Alat yang baik untuk mengukur fakta dan hasil belajar 

langsung terutama berkenaan dengan ingatan 

Kekurangan: 

 Mendorong siswa untuk menebak 

jawaban/membingungkan siswa 

 Terlalu menekankan kepada ingatan  

 Reliabilitas rendah 

c) Aturan-aturan/kaidah penulisan soal benar-salah 

Agar dihasilkan soal-soal yang relatif baik, terdapat 

kaidah penilisan soal benar-salah yang harus diikuti, 

antara lain: 

 Hindari pernyataan yang sangat umum 

Contoh soal yang kurang baik: 
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B – S Tumbuhan hijau selalu memiliki daun 

berwarna hijau 

B – S  Tidak ada satupun orang yang hidup di 

gurun pasir 

Contoh soal yang baik: 

B – S  Sebagian tumbuhan memiliki daun 

berwarna hijau 

B – S  Ada sebagian dari manusia yang hidup di 

gurun pasir 

   

 Hindari pernyataan yang berlebihan 

Contoh soal yang kurang baik: 

B – S Vektor adalah besaran yang memiliki 

nilai dan arah yang merupakan besaran 

dalam sains (IPA) dan pengetahuan 

lainnya. 

B – S  Spora dan lumut merupakan contoh 

mahluk hidup. Pada daur hidup lumut 

yang dimaksud dengan gametofit adalah 

spora 

Contoh soal yang baik: 

B – S  Vektor adalah besaran yang memiliki 

nilai dan arah 

B – S   Pada daur hidup lumut yang dimaksud 

dengan gametofit   adalah spora 

 Hindari pernyataan negatif 

Contoh soal yang kurang baik: 
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B – S Perpindahan kalor secara tidak konveksi 

tidak terdapat pada air yang sedang 

dimasak. 

B – S  Kelompok mahluk hidup yang tidak 

termasuk herbivora kecuali adalah koala, 

kambing, dan monyet. 

 

Contoh soal yang baik: 

B – S  Perpindahan kalor secara konveksi 

terdapat pada air yang sedang dimasak 

B – S  Kelompok mahluk hidup yang termasuk 

herbivora adalah koala, kambing, dan 

monyet 

 

 Soal hendaknya tidak menjurus ke jawaban tertentu 

Contoh soal yang kurang baik: 

B – S Tidak satupun kendaraan 

tidak dapat  

melintas jalan ketika 

lampu lalu lintas 

berwarna merah    

 Jumlah soal yang benar harus sama dengan jumlah 

soal yang salah 

 Dalam penyusunan item soal betul-salah, para guru 

hendaknya menuliskan huruf (B – S) pada setiap 

permulaan soal. 

Contoh soal : 
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Petunjuk : Bacalah masing-masing soal di bawah ini. 

Jika pernyataan betul  lingkari huruf B. Jika 

pernyataan salah, lingkari               huruf S. 

1. B – S       Semua parasit adalah binatang 

2. B – S       Sel hewan memiliki dinding sel 

3. B – S     Gaya  adalah sesuatu yang dapat mengubah 

bentuk benda.  

 

2) Menjodohkan (matching) 

a) Pengertian 

Secara fisik, bentuk item soal menjodohkan, terdiri atas 

dua kolam yang sejajar. Pada kolom pertama berisi 

pernyataan yang disebut daftar stimulus dan kolom 

kedua berisi kata atau frasa yang disebut juga daftar 

respon atau jawaban. 

b) Kelebihan dan kekurangan soal menjodohkan 

Kelebihan soal tipe menjodohkan : 

 Baik untuk menguji hasil belajar yang berhubungan 

dengan pengetahuan tentang istilah, definisi, 

peristiwa atau penanggalan. 

 Dapat menguji kemampuan menghubungkan dua hal 

baik yang berhubungan langsung maupun tidak 

secara langsung. 

 Mudah dikonstruksi sehingga guru dalam waktu 

yang tidak terlalu lama dapat mengkonstruksi 

sejumlah butir soal yang cukup untuk menguji satu 

pokok bahasan tertentu. 

 Dapat meliputi seluruh bidang studi yang diuji 

 Mudah diskor 
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Kekurangan soal tipe menjodohkan:  

 Terlalu mengandalkan pada pengujian aspek ingatan 

dan kemungkinan menebak . 

 Sukar menjaga kehomogenan isi premis maupun 

respon khususnya ditinjau dari segi kesamaan 

kemampuan yang hendak diukur. 

 

c) Kaidah penulisan soal menjodohkan 

 Sesuai dengan indikator 

Indikator : Menceritakan kegunaan bagian-bagian 

tubuh yang diamati 

Contoh soal yang kurang baik: 

Petunjuk:   Jodohkanlah pernyataan pada bagian A 

dengan jawaban yang tepat pada bagian 

B. 

 

Bagian A Bagian B 

1. Organ tubuh untuk melihat.…..(…….) a. Gigi 

b. Hidung 

c. Kulit 

d. Telinga 

e. Mata 

f. Lidah 

2. Organ tubuh untuk mendengar  (…….) 

3. Organ tubuh untuk  mengecap...(…….) 

4. Organ tubuh untuk meraba….…(……) 

5. Organ tubuh untuk mencium….(…….) 

 

 Homogenitas 

Indikator : Mengidentifikasi kondisi lingkungan 

yang sehat, misalnya lingkungan yang 

bersih, rumah yang cukup ventilasi 
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Contoh soal yang baik: 

Petunjuk : Jodohkanlah pernyataan pada bagian A 

dengan jawaban yang tepat pada bagian 

B. 

 

Bagian A Bagian B 

1. Rumah yang segar  (…….) a. Ada ventilasinya 

b. Bak sampah 

c. Ada gentingnya 

d. Sering dibersihkan 

e. WC 

f. Sungai 

2. Rumah yang bersih (…….) 

3. Tempat pembuangan 

sampah yang baik (…….) 

4. Tempat pembuangan air 

besar dan kecil…(…...) 

 

 Butir soal dan pilihan jawaban pada satu halaman 

 Penggunaan nomor 

 Penggunaan angka 

 Penggunaan bahasa EYD 

 Petunjuk pengerjaan 

 

Contoh soal : 

Petunjuk : Jodohkanlah pernyataan pada bagian A 

dengan jawaban yang tepat pada bagian B. 

 

 

Bagian A Bagian B 

1. Sumber suara terbuat dari kulit 

binatang  (…….) 

a. Piano 

b. Pengeras suara 
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2.  Pengeras suara elektrik  

(…….) 

c. Gitar  

d. Gendang  

e. Pemancar radio 

f. Garpu tala 

3. Menggunakan tabung resonansi 

(…….) 

4. Mengubah bunyi menjadi 

gelombang  

elektomagnetik (……) 

5. Jika diketuk-ketuk akan 

menghasilkan bunyi (…….) 

 

3) Pilihan ganda (multiple choice) 

a) Pengertian  

Soal pilihan ganda merupakan bentuk soal yang 

jawabannya dapat dipilih dari beberapa kemungkinan 

jawaban yang telah disediakan. Kontruksinya terdiri 

dari pokok soal dan pilihan jawaban. Pilihan jawaban 

terdiri atas kunci dan pengecoh. Kunci jawaban harus 

merupakan jawaban benar atau paling benar sedangkan 

pengecoh merupakan jawaban tidak benar, namun daya 

jebaknya harus berfungsi, artinya siswa memungkinkan 

memilihnya jika tidak menguasai materinya.  

Item soal pilihan ganda merupakan jenis soal 

objektif yang paling banyak digunakan oleh para guru. 

Item soal ini dapat mengukur pengetahuan dengan 

tingkat domain yang bervariasi. Item soal pilihan ganda 

memiliki semua persyaratan sebagai tes yang baik, 

yakni dilihat dari segi objektifitas, reliabilitas, daya 

beda, dan taraf kesukaran soal. 

b) Kelebihan dan kekurangan  
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Item soal pilihan ganda memiliki beberapa 

kelebihan yang secara rinci dapat dicermati dalam 

uraian berikut. 

 Item soal pilihan ganda memiliki karakteristik yang 

baik untuk suatu alat pengukur hasil belajar siswa. 

Karakter yang baik tersebut yaitu lebih fleksibel 

dalam implementasi evaluasi dan efektif untuk 

mengukr tercapai tidaknya tujuan pembelajaran 

 Item soal pilihan ganda yang dikonstruksi dengan 

intensif dapat mencakup hampir seluruh bahan 

pembelajaran yang diberikan guru di dalam kelas. 

 Item soal pilihan ganda adalah tepat untuk mengukur 

penguasaan informasi para siswa yang handak 

dievaluasi 

 Item soal pilihan ganda dapat mengukur kemampuan 

intelektual atau kognitif, afektif, dan psikomotorik 

siswa. 

 Jawaban item soal pilihan ganda dapat dikoreksi 

lebih cepat dan mudah 

 Item soal pilihan ganda cocok untuk jumlah peserta 

tes yang sangat banyak 

 Item soal pilihan ganda yang sudah dibuat terpisah 

antara lembar soal dan lembar jawaban, dapat dipakai 

secara berulang-ulang.  

Item soal pilihan ganda memiliki beberapa 

kekurangan yang secara rinci dapat dicermati dalam 

uraian berikut. 
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 Konstruksi item soal pilihan ganda lebih sulit serta 

membutuhkan waktu yang lama dibanding dengan 

penyusunan item soal objektif lainnya. 

 Item soal pilihan ganda kurang dapat mengukur 

kecakapan siswa dalam mengorganisasikan materi 

hasil pembelajaran. 

 Item soal pilihan ganda memberi peluang pada siswa 

untuk menerka jawaban.  

Dalam penyusunan pilihan ganda, penulis soal 

harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan soal 

dilihat dari segi materi, konstruksi, maupun bahasa. 

Selain itu soal yang dibuat hendaknya menuntut 

penalaran yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan antara 

lain dengan cara : 

 Mengidentifikasi materi yang dapat mengukur 

perilaku pemahaman, penerapan, analisis, sinsoalis, 

atau evaluasi. Perilaku ingatan juga diperlukan 

namun kedudukannya adalah sebagai langkah awal 

sebelum siswa dapat mengukur perilaku yang 

disebutkan di atas; 

 Membiasakan menulis soal yang mengukur 

kemampuan berfikir kritis dan mengukur 

keterampilan pemecahan masalah; dan 

 Menyajikan dasar pertanyaan (stimulus) pada setiap 

pertanyaan, misalnya dalam bentuk ilustrasi/bahan 

bacaan seperti kasus, contoh, tabel dan sebagainya. 

c) Klasifikasi soal pilihan ganda 

Berdasarkan ragam, soal objektif pilihan ganda 

dapat dibedakan        lima (5) macam yaitu: 
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 Pilihan ganda biasa 

 Pilihan ganda analisis hubungan antara hal   

 Pilihan ganda analisis kasus 

 Pilihan ganda kompleks 

 Pilihan ganda yang menggunakan diagram, grafik, 

tabel, dan gambar. 

Kelima ragam soal pilihan ganda ini sama struktur 

(formatnya) yaitu ada pokok soal (stem) yang diikuti 

oleh sejumlah pilihan (options). Diantara pilihan ini ada 

satu jawaban yang paling benar (key). Pilihan yang 

lainnya berfungsi sebagai pengecoh (distractors). 

d) Kemampuan yang diukur 

Soal-soal pilihan ganda juga dapat mengukur 

kemampuan dalam hal: 

 Mengenal istilah 

Contoh soal: 

1. Contoh tumbuhan yang hidup menumpang pada 

tumbuhan lain untuk mengisap makanan 

adalah….. 

A. Anggrek 

B. Benalu 

C. Melati 

D. Teratai  

 

2. Alat yang digunakan untuk melihat benda-benda 

yang sangat kecil adalah….. 

A. Teleskop 

B. Teropong 

C. Periskop 
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D. Mikroskop 

 Mengenal fakta 

Contoh soal: 

Gambar Manakah yang menunjukkan alat yang 

digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil? 

 Mengenal prinsip 

Contoh soal:  

Semakin tinggi letak suatu tempat dari permukaan 

laut maka tekanan udaranya akan….. 

A. Berubah 

B. Makin rendah 

C. Makin tinggi 

D. Tetap  

 Mengenal metode dan prosedur 

Contoh soal: 

Sepotong kaca digosok-gosok dengan kain sutera 

maka kedua benda tersebut memperoleh muatan 

listrik. Hal ini terjadi karena proses….. 

A. Gesekan muatan 

B. Perubahan muatan 

C. Pemisahan muatan 

D. Pembentukan muatan 

 

 

 Mengiterpretasikan hubungan sebab akibat  

Contoh soal: 

Pertambahan jumlah karbon monoksida diperoleh 

ketika minyak dibakar pada jumlah oksigen yang 

terbatas, sebab….. 
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A. Karbon bereaksi dengan monokoksida 

B. Karbon bereaksi dengan karbondioksida 

C. Karbon monoksida merupakan bahan reduksi 

yang efektif 

D. Oksidasi berlangsung dengan baik 

 Menilai metode dan prosedur 

Contoh soal: 

Mengapa pencahayaan yang cukup diperlukan 

dalam akuarium ? 

A. Ikan mengambil oksigen dalam kegelapan 

B. Ikan memerlukan cahaya untuk melihat 

makanan 

C. Tumbuhan tumbuh terlalu cepat dalam 

kegelapan 

D. Tumbuhan mengeluarkan karbondioksida dalam 

kegelapan 

 

 Pengamatan dan pengukuran (observation & 

measurement) 

Contoh soal: 

1. Fatima memegang lampu senter dekat tongkat. 

Tongkat akan membentuk bayangan seperti pada 

gambar. Fatima kemudian menggerakkan 

lampunya. Setelah lampu digerakkan posisi 

bayangan tongkat tidak berubah, tetapi menjadi 

lebih panjang. 
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Diagram namakah yang menunjukkan perpindahan 

gerakan lampu yang dipegang Fatima? 

     
2. Percobaan berikut menggambarkan kondisi yang 

dibutuhkan tanaman agar terjadi pembungaan. 

Hasil percobaan tersebut adalah sebagai berikut. 

 
Apa yang dapat disimpulkan dari percobaan di atas? 

A. Tumbuhan akan berbunga di tempat yang 

seluruhnya gelap. 
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B. Batang tanaman harus terkena cahaya 

matahari agar tumbuhan berbunga. 

C. Semua tumbuhan harus terkena cahaya 

matahari agar dapat berbunga. 

D. Daun tumbuhan harus terkena cahaya 

matahari agar tumbuhan dapat berbunga. 

 

 Reasoning 

Contoh soal: 

Zat A, B, dan C dilarutkan ke dalam tiga 

gelas kimia berisi air, pH larutan yang terjadi 

diilustrasikan dalam grafik berikut ini. Unsur P, Q, 

dan R diperkirakan? 

Unsur P, Q,  dan R diperkirakan? 

 P Q R 

A Si P S 

B Na Al P 

C Co Ni Cu 

D Li Na K 

E Fe Co Zn 
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 Prediksi 

Contoh soal: 

 Diagram di bawah ini menunjukkan empat 

tahapan mulai dari telur sampai dengan kupu-

kupu. 

Berdasarkan informasi di atas, berapa hari 

tahapan ulat dilalui? 

A. 38 hari 

B. 23 hari 

C. 19 hari 

D. 4 hari 

E. 2 hari 

 Membaca tabel, grafik, dan chart 

Contoh soal: 

 Grafik berikut menggambarkan konsumsi 

bensin di Provinsi A dalam tujuh tahun terakhir. 

 

 

 

 

PH 

7 

Unsur  

Q P R 
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Kosumsi bensin provinsi A 

 
Jika kecenderungan konsumsi tersebut berlanjut, 

berapa juta liter perkiraan konsumsi bensin pada 

tahun ke-8? 

A. 40 

B. 43 

C. 44 

D. 45 

E. 47 

 

 Berpikir Kritis 

Contoh soal: 

 

   +    = 13 

 

   +  1   = 

 

-                 =  3 
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Pernyataan matematika mana yang juga benar: 

 

A.               +             =  17 

 

B.               +              =  16 

 

C.               +    3         = 16 

D.                 -     1       = 8 

 

 Problem solving 

Contoh soal: 

 Susan ingin mengetahui pengaruh suhu dan 

keasaman tanah terhadap pertumbuhan tanaman 

tertentu. Keasaman tanah diukur dengan skala 

PH. Nazib menempatkan biji tanaman tersebut 

dalam pot yang berisi tanah yang agak basah 

dan merancang tiga macam percobaan seperti 

nampak pada Tabel di bawah ini: 

 

Suhu 

(oC) 

Keasaman 

(pH) 

Suhu 

(oC) 

Keasaman 

(pH) 

Suhu 

(oC) 

Keasaman 

(pH) 

10 7 20 5 20 5 

20 7 20 6 20 7 

30 7 20 7 40 5 

40 7 0 8 40 7 
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Percobaan manakah yang dilakukan Susan dan 

Nazib agar dipeoleh hasil yang paling baik? 

A. K dan L 

B. L dan M 

C. K saja 

D. M saja 

 Merancang percobaan 

Contoh soal: 

Retmi melakukan percobaan untuk mengetahui 

terjadinya perkaratan. Ia menempatkan empat 

buah paku yang bersih masing-masing pada 

tabung reaksi. Paku manakah yang paling cepat 

berkarat? 

Kesimpulan manakah yang dapat dibuat untuk 

percobaan Retmi? 

A. Udara dan kalsium harus ada 

B. Kalsium klorida dan minyak harus ada 

C. Air dan minyak harus ada 

D. Udara dan air harus ada 

e) Kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda 

Dalam menulis soal pilihan ganda harus 

memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut: 

 Soal harus sesuai dengan kompetensi dasar dan 

indikator yang terdapat dalam kurikulum 

Contoh soal yang kurang baik: 

Indikator: siswa dapat menentukan besarnya arus 

listrik yang melalui suatu rangkaian listrik 

tertentu  
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Tiga buah lampu yang sama dihubungkan 

dengan baterai seperti pada gambar berikut. 

Jika lampu A diputus, maka….. 

A. Lampu A, B, dan C menyala 

B. Lampu A dan C menyala 

C. Lampu B dan C menyala 

D. Lampu C menyala 

Penjelasan : contoh soal di atas tidak sesuai dengan 

indikator karena soal yang ditanyakan adalah tentang 

nyala lampu pada suatu rangkaian, sedangkan 

indikator menanyakan arus listrik yang melalui suatu 

rangkaian 

Soal yang baik : 

Tiga bola lampu yang sama dihubungkan  

dengan baterai seperti tampak pada gambar berikut. 

Arus listrik paling besar pada lampu….. 

A. A dan B 

B. A dan C 

C. B dan C 

D. C saja 

 Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang 

benar/paling benar. 

Soal yang kurang baik : 

Salah satu usaha mengembalikan kesuburan tanah 

dilakukan melalui…. 

A. Reboisasi 

B. Terasering 

C. Sengkedan 

D. Rotasi tanaman 
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E. Perlindungan fauna 

Penjelasan: contoh soal di atas kurang baik karena 

terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Hal ini 

dapat membingungkan siswa dalam menentukan 

kunci jawaban. 

 

Soal yang baik : 

Salah satu usaha untuk mengembalikan kesuburan 

tanah….. 

A. Irigasi 

B. Terasering 

C. Sengkedan 

D. Rotasi tanaman 

E. Perlindungan fauna 

 Pokok soal jangan memberi petunjuk kearah jawaban 

benar  

Soal yang kurang baik : 

Segi tiga sama sisi ABC seperti pada gambar di 

samping 

mempunyai tiga sudut yang sama besar. 

Jika salah satu sudutnya adalah 600, 

maka besar sudut yang lainnya.…. 

A. 450 

B. 600 

C. 900 

D. 120 

Penjelasan: contoh soal di atas kurang baik pada 

pokok karena terdapat petunjuk ke arah jawaban yang 

A 

C B 
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benar yaitu kata mempunyai tiga sudut yang sama 

besar.  

Soal yang baik : 

Besarnya sudut segitiga sama sisi adalah….. 

A. 450 

B. 600 

C. 900 

D. 1200 

 

 Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang 

bersifat negatif ganda 

Soal yang kurang baik : 

Reproduksi yang dapat dilakukan oleh umbi batang 

tidak dijumpai pada tumbuhan berikut, kecuali.…. 

A. Singkong 

B. Kentang 

C. Cemara 

D. Bambu 

Penjelasan: pokok soal yang menggunakan 

pertanyaan yang bersifat negatif ganda (belum, 

bukan, tanpa, ….,kecuali, dan sejenisnya) dapat 

membingungkan peserta didik dalam memahami 

pokok yang ditanyakan. 

Soal yang baik : 

Reproduksi yang dapat dilakukan oleh umbi batang 

dijumpai pada tumbuhan….. 

A. Singkong  

B. Kentang 

C. Cemara 
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D. Bambu 

 Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang 

terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. 

Soal yang kurang baik : 

Empat orang anak mengukur meja dengan 

menggunakan penggaris yang berbeda panjang dan 

hasilnya tampak pada Tabel di bawah ini. Manakah 

dari keempat anak itu yang menggunakan penggaris 

yang paling panjang?. 

 

A. Joko 

B. Hewi 

C. Jakir 

D. Toto 

 

Penjelasan: contoh soal di atas kurang baik karena 

bilangan yang terdapat pada Tabel tanpa keterangan 

yang jelas. Hal ini dapat membingungkan peserta 

didik. 

Soal yang baik : 

Empat orang anak mengukur meja dengan 

menggunakan penggaris yang berbeda panjang dan 

hasilnya tampak pada Tabel di bawah ini. Manakah 

dari keempat anak itu yang menggunakan penggaris 

yang paling panjang?. 

 

 

 

 

Joko 18 

Hewi 8 

Jakir 10 

Toto 11 
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A. Joko 

B. Hewi 

C. Jakir 

D. Toto  

 

 Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan, 

“semua pilihan jawaban di atas salah”, atau “semua 

pilihan jawaban di atas benar”.  

Soal yang kurang baik : 

Yang termasuk ilmuan fisika adalah.…. 

A. Newton 

B. Ohayo Khutcisami 

C. J.J Thomson 

D. Archimedes 

E. Semua jawaban di atas benar  

Penjelasan: contoh soal di atas kurang tepat karena 

pilihan jawaban B salah .   

Soal yang baik : 

Yang termasuk ilmuan fisika adalah.…. 

A. J.J Thomson 

B. Ohayo Khutcisami 

C. Obama 

D. Van den Bosch  

E. Archimedes 

 Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu 

harus disusun berdasarkan urutan terbesar ke kecil 

atau dari terkecil ke besar, atau kronologis waktunya. 

 

Nama anak Panjang 

Joko 18 

Hewi 8 

Jakir 10 

Toto 11 
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Soal yang kurang baik : 

Dalam suatu petir tertentu diamati dua kilatan cahaya 

terjadi setiap menit dan muatan dalam setiap kilatan 

adalah 120 coulomb. Kuat arus rata-rata adalah.…. 

A. 120 A 

B. 60   A 

C. 240 A 

D. 4 A 

E. 2  A 

Penjelasan: pilihan jawaban di atas tidak berurutan 

dari besar ke kecil atau sebaliknya. Hal ini akan 

menyita waktu yang disediakan. 

Soal yang baik : 

Dalam suatu petir tertentu diamati dua kilatan cahaya 

terjadi setiap menit dan muatan dalam setiap kilatan 

adalah 120 coulomb. Kuat arus rata-rata adalah.…. 

A. 2 A 

B. 4 A 

C. 60 A 

D. 120 A 

E. 240 A 

 Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal 

sebelumnya 

Soal yang kurang baik : 

1. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan 

cara stek  adalah.…. 

A. Eceng gondok dan hydra 

B. Pohon kelapa dan jagung 

C. Pohon jati dan kembang kertas 
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D. Kembang kertas dan ketela pohon 

2. Tumbuhan yang dikembangbiakkan dengan cara 

stek di atas yang menghasilkan makanan 

adalah…… 

A. Kembang kertas 

B. Pohon kelapa 

C. Ketela pohon 

D. Jagung   

Penjelasan: contoh soal di atas kurang baik karena 

siswa tidak dapat menjawab soal nomor 1, maka ia 

tidak akan dapat menjawab soal nomor 2.  

 Menggunakan bahasa yang komunikatif, sehingga 

mudah dimengerti. 

Soal yang kurang baik : 

Hasil penguraian zat organik disebut.…. 

A. Detritus 

B. Detrivor 

C. Herbivora 

D. Karnivora 

Penjelasan: bahasa yang digunakan pada soal di atas 

kurang komunikatif, penguraian zat organik semacam 

apa yang terjadi. Akibatnya soal semacam ini sulit 

dipahami. 

Soal yang baik : 

Hasil penguraian zat organik dapat berupa hancuran, 

remukan, bagian-bagian yang lembut disebut.…. 

A. Detritus 

B. Detrivor 

C. Herbivora 
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D. Karnivora  

 Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat, 

jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau 

nasional 

Soal yang kurang baik : 

Panjang sebuah mistar 25 cm. seorang ingin 

mengukur panjang sebuah meja. Jika panjang meja 

tersebut 7 kali panjang mistar, maka panjang meja 

sebenarnya adalah.…. 

A. 7 cm 

B. 25 cm 

C. 32 cm 

D. 175 cm 

E. 200 cm 

Penjelasan:  pokok soal di atas menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat yaitu kata 

mistar yang dikenal didaerah tertentu. 

Soal yang baik : 

Panjang sebuah tongkat 25 cm. Seorang ingin 

mengukur panjang sebuah meja. Jika panjang meja 

tersebut 7 kali panjang tongkat, maka panjang meja 

sebenarnya adalah.…. 

A. 7 cm 

B. 25 cm 

C. 32 cm 

D. 175 cm 

E. 200 cm 

 

f) Menilai tes pilihan ganda 
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Menurut slameto (dalam sukardi, 2008: 129), penilaian 

item soal pilihan ganda pada umumnya dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

 Penilaian dengan memperhitungkan jawaban yang 

salah. Penilaian ini mengikuti formula sebagai 

berikut. 

      𝐍 =  𝐁 −  
𝐒

𝐧−𝟏
  

 Penilaian dengan tidak mempertimbangkan jawaban 

salah. Dengan kata lain, jawaban yang salah tidak 

mempengaruhi nilai pada jawaban benar. Nilai akhir 

dari soal pilihan ganda sama dengan jumlah jawaban 

benar. 

N = B 

Keteranga: 

N = Nilai 

S = Jumlah jawaban salah 

B = Jumlah jawaban benar 

n = banyaknya pilihan  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 

Catatan 

 Jumlah pilihan jawaban untuk soal SD dan SMP adalah 

empat pilihan 

 Jumlah pilihan jawaban untuk SMA dan sederajat yaitu 

lima pilihan 
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Penelaahan Soal Benar-Salah 

 

No Telaah Soal 
Skala Nilai 

1 2 3 4 5 6 

1 Apakah soal sudah 

mengukur kompetensi dasar 

atau indicator 

      

2 Hindari pernyataan yang 

sangat umum 

      

3 Hindari pernyataan yang 

berlebihan 

      

4 Hindari pernyataan negative       

5 Soal hendaknya tidak 

menjurus ke jawaban 

tertentu 

      

6 Jumlah soal yang benar 

harus sama dengan jumlah 

soal yang salah 

      

7 Dalam penyusunan item soal 

betul-salah, para guru 

hendaknya menuliskan huruf 

(B – S) pada setiap 

permulaan soal 

      

8 Soal telah ditelaah dan 

diperbaiki 

      

 

 

 
Contoh 
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Penelaahan Soal Menjodohkan 

No Telaah Soal 
Skala Nilai 

1 2 3 4 5 6 

1 Soal sudah mengukur 

kompetensi dasar atau 

indikator 

      

2 Soal yang terdapat pada kedua 

kolom sudah homogeny 

      

3 Respon lebih banyak 

dibanding stimulus 

      

4 Premis lebih panjang 

dibanding dengan respon 

      

5 Premis dengan respon terletak 

pada halaman yang sama 

      

6 Premis menggunakan angka 

sedangkan respon 

menggunakan abjad 

      

7 Respon sudah diurutkan 

berdasarkan tanggal atau 

huruf abjad 

      

8 Soal sudah menggunakan 

bahasa yang baik dan benar 

      

9 Ada petunjuk untuk 

menggunakan respon lebih 

dari sekali  

      

10 Soal telah ditelaah dan 

diperbaiki 

      

Contoh  
Penelaahan Soal Pilihan Ganda 
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No  Telaah Soal Skala Nilai 

1 2 3 4 5 6 

1 Soal sudah mengukur 

kompetensi dasar atau 

indicator 

      

2 Setiap soal harus 

mempunyai satu 

jawaban yang 

benar/paling benar 

      

3 Pokok soal jangan 

memberi petunjuk 

kearah jawaban benar  

      

4 Pokok soal jangan 

mengandung 

pernyataan yang bersifat 

negatif ganda 

      

5 Gambar, grafik, tabel, 

diagram, dan sejenisnya 

yang terdapat pada soal 

harus jelas dan berfungsi 

      

 

6 Pilihan jawaban jangan 

mengandung 

pernyataan, “semua 
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pilihan jawaban di atas 

salah”, atau “semua 

pilihan jawaban di atas 

benar”. 

7 Pilihan jawaban yang 

berbentuk angka atau 

waktu harus disusun 

berdasarkan urutan 

terbesar ke kecil atau 

dari terkecil ke besar, 

atau kronologis 

waktunya 

      

8 Butir soal jangan 

bergantung pada 

jawaban soal 

sebelumnya 

      

9 Menggunakan bahasa 

yang komunikatif, 

sehingga mudah 

dimengerti 

      

 

 

10 Jangan menggunakan 

bahasa yang berlaku 
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setempat, jika soal akan 

digunakan untuk daerah 

lain atau nasional 

11 Soal telah ditelaah dan 

diperbaiki 

      

 

C. Rangkuman 

Ujian adalah suatu teknik evaluasi hasil belajar 

dengan menggunakan  instrumen evaluasi  berupa soal. 

Suatu soal terdiri atas sejumlah butir soal. Soal adalah 

serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh 

peserta didik, ciri khusus soal ialah selalu mempunyai 

jawaban benar. Ditinjau dari bentuk jawabannya ujian 

dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu ujian tertulis 

dan ujian lisan. Soal uraian adalah butir soal yang 

mengandung pertanyaan atau tugas yang dijawab atau 

pengerjaan soal tersebut harus dilakuakan dengan cara 

mengekspresikan pikiran peserta soal. 

 

D. Tugas 

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 1-5 

orang/kelompok. Buatlah jenis 20 soal uraian dengan 

materi yang berbeda setiap kelompok ! 

E. Penilaian 
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1. Uraikan apa yang dimaksud dengan ujian tertulis 

dan ujian lisan?. 

2. Uraikan apa yang dimaksud dengan soal uraian 

bebas dan soal uraian terbatas?. 
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BAB  IV 

TEKNIK DAN INSTRUMEN EVALUASI 

JENIS NON-UJIAN 

 

A. Pendahuluan  

Dalam dunia pendidikan, kegiatan evaluasi sering 

digunakan karena, selama suatu periode pendidikan 

berlangsung, orang perlu mengetahui hasil atau prestasi yang 

telah dicapai baik oleh pihak pendidik maupun oleh peserta 

didik. Hal ini dapat dirasakan dalam semua bentuk dan jenis 

pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal, maupun 

informal. Di sekolah- sekolah guru sering mengadakan evaluasi, 

mulai dari ulangan harian, ujian semester, ujian akhir semester, 

sampai ujian akhir nasional. Bahkan banyak lagi kegiatan 

evaluasi lainnya yang di selenggarakan dalam teknik, bentuk, 

dan waktu yang berbeda. 

Dalam proses belajar mengajar, guru sering mengadakan 

kegiatan evaluasi, baik proses belajar yang sedang berlangsung 

maupun sesudah proses belajar mengajar selesai. Jika evaluasi 

dilaksanakan pada proses belajar mengajar yang sedang 

berlangsung, maka kita bermaksud mengetahui sejauh mana 

keserasian strategi yang digunakan sesuai dengan tujuan. 

Sedangkan jika evaluasi dilaksanakan sesudah proses belajar, 

maka kita bermaksud mengetahui hasil belajar yang diperoleh 

siswa.  

Menurut Sukardi H.M. (2008) bahwa: ”evaluasi 

merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu 

tujuan dapat dicapai”. Defenisi ini menerangkan secara langsung 

hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur 
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derajat, dimana suatu tujuan dapat dicapai. Evaluasi juga 

merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan 

mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan 

pengambilan keputusan. Hal iniberarti dalam kegiatan 

pembelajaran, guru perlu melakukan evaluasi dengan cara yang 

baik dan untuk mencapai tujuan itu perlu menguasai macam-

macam teknik untuk melakukan evaluasi yang relevan.   

Menurut Djemari Mardapi (2004) bahwa kemampuan 

afektif merupakan bagian dari hasil belajar dan memiliki peran 

yang penting. Keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif 

dan psikomotor sangat ditentukan oleh kondisi afektif siswa. 

Siswa yang memiliki minat belajar dan sikap posotif terhadap 

pelajaran akan merasa senang dan mempelajari mata pelajaran 

tersebut, sehingga dapat diharapkan akan mencapai hasil 

pembelajaran yang optimal. Untuk itu, guru dalam merancang 

program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa harus 

memperhatikan karakteristik afektif siswa, yaitu sikap, minat, 

nilai, dan konsep diri. 

 

B. Uraian Materi 

1. Teknik Evaluasi Non-Ujian 

Teknik evaluasi non-ujian adalah suatu teknik yang 

biasanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi tertentu 

tentang keadaan peserta tes dengan tidak menggunakan tes. Hal 

ini berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh peserta tes tidak 

bisa dikategorikan sebagai jawaban benar atau salah 

sebagaimana interpretasi jawaban tes. Dengan teknik non-ujian 

(non-tes) maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik 

dilakukan tanpa “menguji” peserta didik melainkan dilakukan 
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dengan cara tertentu. Penilaian yang dilakukan dengan teknik 

non-ujian (nontes) terutama bertujuan untuk memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta 

didik dari segi ranah sikap hidup (affective domain) dan ranah 

ketrampilan (psychomotoric domain), (David Krathwohl, 1974). 

Teknik evaluasi non-ujian sebagaimana disebutkan 

diatas terutama dipakai untuk mengevaluasi hasil belajar pada 

kompetensi afektif, yang  berupa perubahan sikap, minat, nilai, 

dan konsep diri. Teknik ini juga dipakai untuk mengevaluasi 

hasil belajar pada kompetensi kognitif dan kompetensi 

psikomotor. Teknik evaluasi  non-ujian ini berupa teknik 

evaluasi observasi, teknik evaluasi wawancara, dan teknik 

evaluasi angket.  

Instrumen evaluasi non-ujian dapat berupa pedoman  

observasi, daftar cek, dan skala lajuan untuk teknik observasi. 

Instrumen pedoman wawancara untuk teknik wawancara.  

Instrumen lembar angket dan skala sikap untuk teknik angket. 

Masing- masiing dari teknik dan instrument tersebut dapat di 

jelaskan sebagai berikut:     

2. Teknik dan Instrumen Evaluasi  Observasi 

a. Teknik evaluasi observasi 

Observasi adalah suatu teknik untuk mengadakan 

evaluasi terhadap hasil belajar dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis, logis, dan rasional mengenai 

hasil belajar peserta didik. Observasi tidak hanya digunakan 

dalam kegiatan evaluasi, tetapi juga dalam bidang riset, baik 

deskriptif maupun eksperimental. Teknik evaluasi  observasi 

sangat baik dari segi validitas data, namun sulit dilakukan 

apabila jumlah peserta didiknya banyak. Tujuan observasi 
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adalah untuk merekam atau mengumpulkan informasi gejala-

gejala, baik yang berupa fakta (realita atau kejadian) maupun 

perlakuan  dalam situasi yang sesungguhnya.  

Dilihat dari kerangka kerja observasi, observasi 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Observasi berstruktur. Pada observasi berstruktur, 

semua aktivitas petugas observasi telah ditetapkan 

terlebih dahulu berdasarkan kerangka kerja yang berisi 

faktor-faktor yang telah diatur kategorisasinya. Isi dan 

luas materi observasi telah ditetapkan dan dibatasi 

dengan jelas dan tegas. 

2) Observasi tak berstruktur. Pada observasi tak 

berstruktur, semua aktivitas petugas observasi tidak 

dibatasi oleh suatu kerangka kerja yang pasti. Kegiatan 

petugas observasi hanya dibatasi oleh tujuan observasi 

itu sendiri. 

Bila dilihat dari pelaksanaannya, observasi dapat 

ditempuh melalui tiga cara, yaitu: 

1) Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan 

secara langsung terhadap objek  yang diukur atau 

diselidiki. 

2) Observasi tidak langsung, yaitu observasi yang 

dilakukan melalui perantara, baik mengenai teknik 

evaluasinya maupun instrumennya. 

3) Observasi partisipasi, yaitu observasi yang 

dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau 

melibatkan diri dalam situasi objek yang diukur. 
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Menurut Sutrisno Hadi (1981: 141) bahwa ada tiga 

jenis teknik pokok daam observasi yang masing-masing 

umumnya cocok untuk keadaan-keadaan tertentu, yaitu: 

1) Observasi partisipan – observasi nonpartisipan 

2) Observasi sistematik – observasi nonsistematik 

3) Observasi eksperimental-observasi 

noneksperimental. 

b. Kelebihan dan kekurangan observasi 

Kelebihan Observasi: 

1) Observasi merupakan teknik evaluasi untuk mengamati 

berbagai  macam gejala. 

2) Observasi cocok untuk mengamati orang yang selalu 

sibuk. 

3) Banyak hal yang tidak dapat diukur dengan teknik 

evaluasi ujian, tetapi justru lebih tepat diukur dengan 

observasi. 

4) Tidak terikat dengan laporan pribadi. 

 

Kekurangan observasi: 

1) Pelaksanaan sering kali terganggu oleh keadaan cuaca, 

observer, objek observasi. 

2) Biasanya masalah pribadi sulit diamati. 

3) Jika proses yang diamati memakan waktu lama, maka 

observer sering menjadi jemu. 

a. Instrumen evaluasi 

Instrumen evaluasi yang dipakai dalam observasi 

berbentuk pedoman observasi, daftar cek, dan skala lajuan. 

1) Pedoman observasi 
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Pedoman observasi banyak dipakai untuk melakukan 

evaluasi kegiatan eksperimen di laboratorium sains (IPA). 

Pada Tabel 3.2. diberikan contoh suatu pedoman observasi 

berupa pedoman observasi pelaksanaan praktikum kimia 

(kompetensi psikomotorik). 

 

Tujuan   : Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan 

titrasi oleh peserta didik. 

Petunjuk: Berilah tanda cek (√) pada kolom-kolom skala 

nilai (5, 4, 3, 2, dan 1) sesuai dengan hasil  

observasi. 

Pedoman Observasi 

Praktikum Titrasi Larutan Asam-Basa 

 

Nama peserta didik :  Suhirman 
Mata pelajaran          :  Kimia 
Materi pokok            :  Titrasi Larutan Asam-Basa 
Uraian materi pokok :  Titrasi Larutan Basa NaOH 

dengan larutan HCl 
Kelas        :   XI 
Hari/Tanggal               :   2 April 2009 

 

No Aspek-aspek yang diamati 
Skala nilai 

Skor 
5 4 3 2 1 

1. Cara menyiapkan alat  √    4 

2. Cara memasang alat  √    4 

3. Cara menyiapkan bahan √     5 

4. Ketepatan memilih indikator √     5 

5. Cara melakukan titrasi  √    4 

6. Ketepatan membaca titik  awal titrasi  √    4 

7. Ketepatan membaca titik akhir titrasi  √    4 
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No Aspek-aspek yang diamati 
Skala nilai 

Skor 
5 4 3 2 1 

8. Kebenaran perhitungan √     5 

 Skor Total      35 

Rerata skor    : 
         Saran    : 
                                                                                        Observer, 
                                                                                     (......…………..) 
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Contoh Format Lembar Pengamatan Sikap Siswa 

 

   Indikator                                   

                        Sikap 

 

 

 

 Nama Siswa 

 K
et

er
b
u
k
aa

n
 

 K
et

ek
u
n
an

 b
el

aj
ar

 

 K
er

aj
in

an
 

 T
en

g
g
an

g
 r

as
a
 

 K
ed

is
ip

li
n
an

 

 K
er

ja
sa

m
a 

 R
am

ah
 d

g
 t

em
an

 

 H
o
rm

at
 p

ad
a 

g
u

ru
 

 K
ej

u
ju

ra
n

 

 M
en

ep
at

i 
ja

n
ji

 

 K
ep

ed
u
li

an
 

 T
an

g
g
u
n
g
 j

aw
ab

 

 N
il

ai
 r

at
a-

ra
ta

 

(k
u
al

it
at

if
/h

u
ru

f)
 

1               

2               

3               

 

Tahap akhir skor tersebut dirata-ratakan dan dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif.  

Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 s.d. 5. Penafsiran angka-angka tersebut adalah 

sebagai berikut: 1= sangat kurang,  2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik, dan 5 = amat baik.  
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2) Daftar Cek List 

Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan 

aspek-aspek yang akan diamati. Daftar cek dapat menjamin 

bahwa observer mencatat tiap-tiap kejadian yang betapapun 

kecilnya, tetapi dianggap penting. Ada bermacam-macam 

aspek yang dicantumkan dalam daftar cek, kemudian 

observer tinggal memberi tanda cek (√) ada tidaknya tiap-

tiap aspek tersebut sesuai dengan hasil pengamatannya. 

Contoh:  

d. Diberikan daftar cek tentang kinerja peserta didik dalam 

presentasi kelas secara individual, sesuai tugas yang 

diberikan (kognitif). 

 

Daftar Cek Presentasi Kelas 

Sekolah : ………    

 Kelas  :………   

 Observer :………  

 

No 
Nama Peserta 

Didik 

Aspek yang Dinilai 

1 2 3 4 5 6 7 √ 

1 Abu √  √ √ √ √ √ 6 

2 Amin √ √ √ √ √ √ √ 7 

3 Achmad  √ √ √ √ √ √ 6 

4 Basuki √  √ √ √ √  5 

5 Candra √ √ √ √ √ √ √ 7 

 Skor Total 4 3 5 5 5 5 4 31 

Beri tanda V jika: 

1. Permasalahan yang dibahas terumuskan dengan jelas 
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2. Ada relevansi uraian dengan permasalahan yang 

dibahas. 

3. Uraian luas dan mendalam 

4. Uraian jelas dan tidak salah konsep 

5. Uraian disampaikan dengan lancar 

6. Sanggahan/argumentasi logis dan kuat 

7. Bahasa baik dan benar 

e. Lembar observasi bentuk daftar cek (check list) untuk 

kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok 

No Aspek yang diukur Ya Tidak 

1 Rela menyatakan atau mau 

menerima atau mengharap orang 

lain memberikan pendapat 

  

2 Rela mau menerima atau mengharap 

orang lain memberikan masukan 

  

3 Meminta kesempatan berpendapat 

dan rela jika pendapatnya tidak 

diterima 

  

4 Rela membantu, mendorong  atau 

memberikan kesempatan teman 

untuk berpendapat 

  

5 Menunggu/tidak memotong teman 

yang sedang berbicara/ 

menyamapikan pendapat 

  

 

Jika diwujudkan dalam bentuk skala penilaian, 

maka harus dibuat kriteria dari tiap skala yang dibuat untuk 

setiap indikator. Misal skala atau skor  1 jika tidak muncul, 

skala atau skor 2 jika sudah muncul tetapi salah, skala atau 

skor 3 jika sudah muncul tetapi belum sempurna/lengkap, 

dan 4 bila muncul/dilakukan dengan sempurna. 

3) Skala lajuan (rating scale) 
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Dalam daftar cek  hanya dapat dicatat ada tidaknya 

variabel tingkah laku tertentu, sedangkan dalam skala lajuan 

gejala-gejala yang akan diobservasi disusun dalam 

tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan. Skala lajuan 

tidak hanya mengukur secara mutlak ada atau tidaknya 

variabel tertentu, tetapi lebih jauh  dapat diukur bagaimana 

intensitas gejalanya. Kelemahan-kelemahan pada skala 

lajuan antara lain: 

 Halo effect, observer dalam pencatatannya terpikat 

oleh kesan-kesan umum yang baik pada observasi 

tanpa terlebih dahulu menyelidiki kesan-kesan 

umum itu, (misal, pakaian rapi, sopan santun, dsb). 

 Generosity effects, observer mempunyai keinginan 

untuk berbuat baik, misalnya bila ia ragu-ragu maka 

ia akan memberikan nilai baik. 

 Carry-over effects, observer tidak dapat 

memisahkan antara satu gejala dengan gejala yang 

lain, oleh karena  jika gejala yang muncul dinilai 

baik, maka gejala lain akan dinilai baik pula. 

Contoh:  

1. diberikan skala lajuan tentang partisipasi peserta didik 

dalam mata pelajaran (kompetensi afektif). 
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Nama peserta didik:......       Kelas/semester: ..... /..... 

Skala Lajuan Partisipasi Peserta Didik 

dalam Mata Pelajaran 

No Pernyataan/Indikator ST T S R SR √ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Kehadiran di kelas 

Aktivitas di kelas 

Ketepatan waktu 

Mengumpulkan tugas 

Kerapihan buku bacaan 

Partisipasi dalam praktikum 

Kerapihan laporan praktikum 

Partisipasi kegiatan kelompok 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

   4 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

 Skor total 15 2

0 

   35 

Beri tanda V pada kolom dengan intensitas sesuai 

kenyataan. 

ST = Sangat Tinggi,  T= Tinggi,  S= Sedang,  R= Rendah, SR= 

Sangat rendah. 

2. Lembar observasi bentuk skala penilaian (rating scale) 

kemampuan berinteraksi dalam kegiatan diskusi 

kelompok 

No Aspek yang diukur 
Skala 

1 2 3 4 

1 Sikap siswa dalam menerima pendapat.  √   

2 Sikap siswa dalam menerima kritikan.   √  

3 Kesopanan dalam memberikan kritikan 

kepada siswa lain. 

   √ 
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4 Kemauan untuk membantu teman yang 

lain yang mengalami kesulitan dalam 

mengemukakan pendapat. 

 √   

5 Kesabaran untuk mendengarkan usul 

teman. 

√    

Keterangan: 

Aspek 1: 

1 = Jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman, 

meskipun pendapat tersebut benar 

2 = Jika mau menerima pendapat teman, meskipun dengan 

berat hati atau menunjukkan sikap tidak senang atau 

lebih banyak mempertahankan pendapatnya 

3 = Jika mau mendengarkan pendapat teman, meskipun 

sedikit kurang senang atau setelah teman yang lain juga 

menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar 

4 = Jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharap 

orang lain memberikan pendapat 

Aspek 2: 

1 =Jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman, 

meskipun kritikan yang diberikan memang benar 

2 = Mau menerima kritikan teman tetapi menunjukan sikap 

tidak senang atau lebih banyak mempertahankan 

pendapatnya 

3 = Jika mau menerima  kritikan  teman,  meskipun  sedikit 

kurang senang atau setelah teman yang lain juga 

menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar 

4= Jika rela mau menerima atau mengharap orang lain 

memberikan masukan 
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 Aspek 3 

1 = Jika tidak pernah/tidak mau  mendengarkan pembicaraan 

orang lain 

2 = Jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang 

sedikit masih berkesan menyalahkan 

3 = Jika mau mendengarkan pendapat  orang  lain, dengan 

meminta agar yang disampaikan harus jelas fokusnya 

4 = Jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika 

pendapatnya tidak diterima. 

Aspek 4: 

1 = Jika dirinyapun  tidak pernah memberi pendapat 

2 = Jika mau memberikan bantuan/kesempatan kepada  

teman  untuk menyampaikan pendapat   tetapi setelah 

diingatkan teman lain/guru   

3 = Jika mau membantu/memberi kesempatan kepada  teman  

untuk menyampaikan pendapat tetapi dengan kalimat 

yang bernada menyalahkan   

4 = Jika rela membantu, mendorong  atau memberikan 

kesempatan teman untuk berpndapat 

Aspek 5: 

1 = Jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman  

2 =  Jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan 

teman 

3 = Jika  mau  mendengarkan  pembicaraan  (informasi,  

pertanyaan,  argumentasi),  meskipun kurang serius 

dalam mendengarkan 

4 = Jika mau  mendengarkan  pembicaraan  (informasi, 

pertanyaan, argumentasi) sampai teman yang 

menyampaikannya selesai berbicara 
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3. Teknik Evaluasi  Wawancara (interview) 

a. Teknik Evaluasi 

Wawancara adalah salah satu jenis teknik 

pengumpulan dan pencatatan data, informasi, dan/atau 

pendapat  yang dilakukan melalui percakapan dan tanya 

jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan sumber 

data. Johnson (2001) menyatakan bahwa wawancara adalah 

interaksi pribadi antara pewawancara (guru) dengan yang 

diwawancarai (siswa) dimana pertanyaan verbal diajukan 

kepada mereka. Wawancara langsung adalah wawancara 

yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan 

orang yang diwawancarai tanpa melalui perantara. 

Wawancara tidak langsung artinya pewawancara 

menanyakan sesuatu melalui perantara orang lain, tidak 

langsung kepada sumbernya. 

b. Tujuan wawancara  

1) Untuk memperoleh informasi guna menjelaskan suatu 

situasi dan kondisi tertentu. 

2) Untuk melengkapi penyelidikan ilmiah. 

3) Untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi 

situasi atau orang tertentu. 

c. Kelebihan  dan kekurangan wawancara  

Kelebihan wawancara: 

1) Dapat dilaksanakan secara langsung kepada orang 

yang akan diwawancarai sehingga data informasi 

yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya. 

2) Dapat memperbaiki hasil penelitian yang dilakukan 

melalui observasi atau angket. 

3) Pelaksanaan wawancara lebih fleksibel dan dinamis. 
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Kekurangan wawancara 

1) Jika anggota sampel cukup besar, maka banyak 

menggunakan waktu, tenaga,dan biaya. 

2) Ada kalanya terjadi wawancara yang berlarut-larut 

tanpa arah sehingga data kurang dapat memenuhi apa 

yang diharapkan. 

3) Sering timbul sikap yang kurang baik dari yang 

diwawancarai dan sikap overaction dari 

pewawancara, karena itu perlu adanya adaptasi diri 

antara pewawancara dengan yang diwawancarai. 

 

d. Bentuk-bentuk pertanyaan  

Untuk tujuan evaluasi wawancara, pada umumnya dapat di 

bedakan menjadi: 

1) Bentuk pertanyaan dengan jawaban pasti (fixed ended 

questions). Evaluasi dikatakan menggunakan pertanyaan 

dengan jawaban pasti jika evaluator merencanakan 

pertanyaan dilengkapi dengan jawaban alternatifnya. 

Bentuk ini biasanya digunakan apabilah jawaban 

pertanyaan tersebut sudah pasti, jelas, atau terbatas. 

2) Bentuk pertanyaan dengan jawaban terbuka (open ended 

questions). Evaluasi wawancara dikatakan 

menggunakan pertanyaan dengan jawaban terbuka jika 

isi yang hendak dievaluasi memilki jawaban 

kompleksitas tinggi. Indikator jawaban yang kompleks 

di antaranya :  

a) Jawaban pasti tidak diketahui. 

b) Tujuan wawancara lebih menekankan pada siswa 

untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka. 
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c) Jawaban memerlukan alas an proses. 

d) Jawaban masih bisa ditafsirkan sesuai dengan 

pengetahuan para siswa. 

e. Prosedur penyusunan pedoman wawancara : 

1) Membuat kisi-kisi atau layout pedoman wawancara. 

2) Menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang 

diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan. 

3) Melaksanakan ujicoba untuk melihat kelemahan-

kelemahan pertanyaan yang disusun sehingga dapat 

diperbaiki lagi, selanjutnya baru dilaksanakan kembali. 

4) Membuat pedoman wawancara. 

 

f. Instrumen Evaluasi 

Instrumen wawancara adalah pedoman wawancara.   

Contoh kisi-kisi atau layout pedoman wawancara. 

No  Masalah  Tujuan  Pertanyaan  Bentuk 

pertanyaan 

1. …………… ……………… ……………… …………. 

 

Contoh pedoman wawancara bentuk jawaban pasti (fixed 

ended) 

No  Pertanyaan  Alternatif jawaban 

Ya  Tidak  

1. 

 

2. 

 

Tepatkah pelajaran sains (IPA) 

diberikan pada siswa SMA ? 

………………………………………

……………………………………. 

 

… 

 

……

…... 

……. 

 

………….. 
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Format Pedoman Wawancara bentuk jawaban terbuka (open 

ended) 

No Pertanyaan Ringkasan 

jawaban 

Keterangan 

1 

 

 

 

2 

 

Bagaimana pendapat anda 

tentang penerapan sains (IPA) 

di SMA  ?    

 

………………………………

……………………………… 

……………

…………… 

…………… 

 

…………… 

……………

…………… 

……………

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

4. Teknik Evaluasi  Angket 

Angket adalah teknik evaluasi hasil belajar atau 

pengumpulan data yang banyak mempunyai kesamaan dengan 

wawancara., kecuali pelaksanaannya. Angket dilaksanakan 

secara tertulis sedangkan wawancara dilaksanakan secara lisan.  

Oleh karena itu angket sering disebut juga sebagai wawancara 

tertulis.  Instrumen  yang digunakan dalam angket berupa lembar 

angket dan skala sikap.  

a. Lembar angket 

Lembar angket adalah alat untuk mengumpulkan dan 

mancatat data atau informasi. Dipandang dari bentuknya,  

angket dibagi menjadi: 

1) Angket berstruktur, yaitu angket yang menyediakan 

kemungkinan jawaban. Bentuk angket berstruktur dibagi 

lagi menjadi: 
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a) Bentuk jawaban tertutup, yaitu angket yang pada setiap 

pertanyaannya sudah tersedia berbagai alternatif 

jawaban. 

b) Bentuk jawaban tertutup, tetapi pada alternatif jawaban 

terakhir diberikan secara terbuka. Hal ini dimaksudkan 

untuk memberikan kesempatan kepada responden 

untuk menjawab secara bebas. 

c) Bentuk jawaban bergambar, yaitu angket yang 

memberikan jawaban dalam bentuk gambar. 

2) Bentuk angket tak berstruktur ialah bentuk angket yang 

memberikan jawaban secara terbuka yang respondennya 

secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini 

memang memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

tentang situasi, tetapi kurang dapat dinilai secara objektif. 

Jawabannya tidak dapat dianalisis secara statistik sehingga 

kesimpulannyapun hanya merupakan pandangan yang 

bersifat umum. Langkah-langkah penyusunan angket: 

a) Menyusun kisi-kisi atau layout angket. 

No Masalah 

pokok 

Sub 

masalah 

Tujuan 

penelitian 

Sumber 

data 

Nomor 

angket 

1. 

2. 

………... 

………... 

……… 

……… 

…………

………… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

b) Menyusun pertanyaan dan bentuk jawaban yang 

diinginkan, berstruktur/tidak berstruktur,peranaan dan 

jawaban harus mencerminkan data yang diperlukan, 

peranyaan harus diurutkan, sehingga pertanyaan yang 

satu dengan lainnya ada keseinambungan. 
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c) Membuat petunjuk cara menjawab peranyaan agar 

memudahkan responden menjawab. 

d) Jika angket sudah tersusun baik, perlu dilakukan ujicoba 

untuk diketahui kelemahannya. 

e) Jika terdapat kelemahan, maka perlu direvisi, baik 

pertanyaan maupun jawaban. 

f) Menggandakan angket sesuai dengan banyaknya 

anggota sampel. 

b. Kelebihan dan kekurangan Angket 

Kelebihan angket: 

1) Responden dapat menjawab dengan bebas tanpa 

dipengaruhi oleh hubungan dengan penilai atau peneliti, 

dan waktu relatif lama sehingga objektivitas dapat 

terjamin. 

2) Informasi atau data terkumpul lebih mudah karena 

butirnya homogen. 

3) Dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari jumlah 

responden yang besar. 

Kekurangan Angket: 

1) Ada kemungkinan angket diisi dengan tidak sungguh-

sungguh. 

2) Hanya diperuntukkan bagi yang dapat melihat saja. 

3) Responden hanya menjawab berdasarkan apa yang 

diketahui bukan apa yang seharusnya 

c. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun angket: 

1) Responden angket bukan orang yang berkepentingan, 

angket masalah kepala sekolah tidak diberikan kepada 

kepala sekolah tetapi kepada guru. 
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2) Setiap pertanyaan harus jelas, singkat, dan mudah 

dimengerti oleh responden. 

3) Dalam menyebarkan angket, hendaknya dilampirkan 

petunjuk jelas tentang tujuan angket. 

4) Hendaknya butir angket tidak terlalu banyak dan tidak 

pula terlalu sedikit. 

 

2. Skala sikap 

Sikap menurut Fishbein dan Ajzen (1975) adalah suatu 

predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara posotif atau 

terhadap suatu objek, situasi, konsep, atau orang. Sikap siswa 

terhadap mata pelajaran, misalnya Sains (IPA), harus lebih 

posotif setelah siswa mengikuti pelajaran.  Jadi sikap merupakan 

suatu kecenderungan untuk menyenangi atau tidak menyenangi 

terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun 

berupa objek-objek tertentu. Untuk mengukur sikap, digunakan 

instrumen yang disebut skala sikap.  

Salah satu instrumen skala sikap adalah skala sikap yang 

dikembangkan oleh Likert. Dalam skala Likert, subjek tidak 

disuruh memilih pertanyaan-pertanyaan yang positif saja, tetapi 

juga memilih pertanyaan-pertanyaan yang negatif.  

Tiap butir dibagi menjadi lima skala, yaitu sangat setuju, 

setuju, tidak tentu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap 

pernyataan positif (+) diberi bobot 4, 3, 2, 1, dan 0, sedangkan 

setiap pernyataan negatif (-) diberi bobot sebaliknya, yaitu 0, 1, 

2, 3, dan 4. Skala Likert biasanya menggunakan skala lima, 

tetapi dalam hal tertentu dapat pula menggunakan skala 3, 7, 

atau 9.  

Contoh:  
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a. Skala sikap terhadap mata pelajaran sains (IPA) diungkap 

dengan skala Likert. 

Berilah tanda X pada skala huruf yang sesuai dengan persepsi 

Anda.  SS = sangat setuju; S = setuju; TS = tidak setuju; STS 

= sangat tidak setuju. 

No. Aspek  Alternatif Jawaban 

1. Saya selalu merasa tertekan dalam 

kelas sains (IPA) 

SS S TS STS 

2. Sains (IPA) sangat menarik saya dan 

saya menyenangi kelas sains (IPA) 

SS S TS STS 

3. Sains (IPA) adalah mata pelajaran 

yang menyenangkan 

SS S TS STS 

4. Saya mempunyai feeling bagus 

terhadap sains (IPA) 

SS S TS STS 

5. Saya benar-benar menyenangi sains 

(IPA) 

SS S TS STS 

6. Saya tidak pernah menyenangi sains 

(IPA), sains (IPA) adalah mata 

pelajaran yang paling tidak saya 

sukai 

SS S TS STS 

7 Saya lebih bahagia dalam kelas 

sains (IPA) daripada dalam kelas 

lain 

SS S TS STS 

 

 

 

b. Penilaian Minat 

Menurut Getzel (1966: 98), minat adalah suatu disposisi 

yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong 
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seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, 

pemahaman , dan ketrampilan untuk tujuan perhatian atau 

pencapaian. Jadi hal penting pada minat adalah intensitasnya. 

Minat secara umum termasuk karakteristik afektif yang 

memiliki intensitas tinggi. 

Instrumen minat bertujuan untuk memperoleh informasi 

tentang minat siswa terhadap mata pelajaran yang selanjutnya 

digunakan untuk meningkatkan minat siswa terhadap suatu mata 

pelajaran. 

Contoh pengembangan instrumen pengukuran minat 

terhadap Sains (IPA) menggunakan skala Likert sebagai berikut. 

1) Dibuat definisi tentang minat 

2) Dijabarkan apa saja dimensi minat. (bila lebih dari satu 

dimensi) 

3) Apa saja indikator dari tiap dimensi minat  

4) Disusun pernyataan yang akan dimintakan jawabannya 

dari siswa 

5) Dibuat pilihan jawaban,  dengan skala : 

TP = tidak pernah,  KD = Kadang-kadang,  SR = Sering. 

Contoh langkah-langkah pengembangan indikator dan 

penyiapan pernyataan/pertanyaan untuk mengukur minat adalah 

sebagai berikut. 
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Variabel Dimensi Indikator Pernyataan 
Pilihan 

TP KD SR 

Minat 

terhadap 

Sains 

(IPA) 

diekspres

-ikan 

sebagai 

perhatian 

yang 

lebih 

terhadap 

Sains 

(IPA) 

yang 

diekspres

i-kan 

baik 

secara 

verbal 

maupun 

non-

verbal 

Verbal 

 

Informasi 

 

Saya 

menginform

asikan hal-

hal yang 

berkait 

dengan 

Sains (IPA) 

kepada 

teman-teman 

jika ada 

kesempatan 

   

Bertanya 

Saya 

menanyakan 

kepada guru 

sains (IPA) 

hal-hal yang 

berkait 

dengan mata 

pelajaran 

tersebut 

   

Bercerita 
……………

…. 
   

Diskusi 
……………

…. 
   

Berdebat 
……………

…. 
   

dsb. 
……………

…. 
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Variabel Dimensi Indikator Pernyataan 
Pilihan 

TP KD SR 

Non-

verbal 

Membaca 

Saya 

menyempatk

an diri 

membaca 

artikel/karan

gan di 

majalah/sura

t kabar yang 

berkait 

dengan 

Sains (IPA) 

   

Mendengar 

Saya  

mendengark

an informasi 

di radio hal-

hal tentang 

sains (IPA) 

   

Menonton 

Saya 

menonton 

tayangan 

khusus yang 

berkait 

dengan 

Sains (IPA) 

seperti serial 

film 

discovery 

untuk flora 

dan fauna di 

TV 
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Variabel Dimensi Indikator Pernyataan 
Pilihan 

TP KD SR 

Hadir di kelas 

Saya hadir 

dalam 

pelajaran 

sains (IPA) 

   

Mengamati 
……………

… 

   

Berkunjung 
……………

… 

   

Berimajinasi 
……………

… 

   

Bercita-cita 
……………

… 

   

Bekerja 

Bila ada 

kesempatan, 

saya 

memilih 

bekerja 

dalam 

bidang 

pekerjaan 

yang sesuai 

dengan 

bidang sains 

(IPA) 

meskipun 

gajinya 

relatif lebih 

rendah  

   

dsb dsb    
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 Dari rancangan di atas, daftar pertanyaan yang siap 

diberikan kepada siswa adalah sebagai berikut.  

 Berilah jawaban dengan memilih pilihan (membubuhkan 

tanda X) pada kolom TP jika tidak pernah Anda lakukan, KD 

jika Kadang-kadang dilakukan, dan SR jika sering dilakukan!. 

 

No Pernyataan  
Pilihan 

TP KD SR 

1 

Saya menginformasikan hal-hal yang 

berkait dengan Sains (IPA) kepada 

teman-teman jika ada kesempatan, 

   

2 

Saya menanyakan kepada guru Sains 

(IPA) hal-hal yang berkait dengan mata 

pelajaran tersebut 

   

3 ……………….    

4 ……………….    

5 ……………….    

dst ……………….    

12 

Saya menyempatkan diri membaca 

artikel/karangan di majalah/surat kabar 

yang berkait dengan Sains (IPA) 

   

13 
Saya mendengarkan informasi di radio 

hal-hal yang berkait dengan Sains (IPA) 

   

14 

Saya menonton tayangan khusus yang 

berkait dengan Sains (IPA) seperti serial 

film discovery untuk flora dan fauna di 

TV 
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15 
Saya hadir setiap ada pelajaran sains 

(IPA) di sekolah……………… 

   

16 ………………    

17 ………………    

18 ………………    

19 

Saya berpikir, bila ada kesempatan, saya 

memilih bekerja dalam bidang Sans 

meskipun gajinya relatif lebih rendah 

   

dst Dst    

Bila formatnya diwujudkan dalam bentuk pilihan sangat 

setuju sampai sangat tidak setuju, maka daftar pernyataannya 

adalah sebagai berikut. 

 Berilah jawaban dengan memilih pilihan (membubuhkan 

tanda X) pada kolom STS jika Anda sangat tidak setuju, TS jika 

tidak setuju, S jika setuju, dan SS jika sangat setuju terhadap hal-

hal di bawah ini. 

No Pernyataan 
Pilihan 

STS TS S SS 

1 Secara khusus guru memberi 

kesempatan agar saya dapat 

menginformasikan hal-hal yang 

berkait dengan Sains (IPA) kepada 

teman-teman  

    

2 Guru memberi kesempatan/tugas 

kepada saya untuk bertanya  kepada 

nara sumber (seperti  petani, 

peternak, dosen di Perguruan 

Tinggi) tentang hal-hal yang berkait 

dengan mata pelajaran Sains (IPA) 

    

3 ……………….     
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4 ……………….     

5 ……………….     

dst ……………….     

12 Guru menugaskan pada saya untuk 

membuat karangan dan membuat 

ringkasan dari  artikel/karangan di 

majalah/surat kabar yang berkait 

dengan Sains (IPA) 

    

13 Sekali waktu guru memberi tugas 

untuk membuat rangkuman dari 

siaran  di radio hal-hal yang berkait 

dengan Sains (IPA) 

    

14 Sekali waktu guru memberi tugas 

untuk membuat rangkuman 

tayangan khusus yang berkait 

dengan Sains (IPA) seperti serial 

film discovery untuk flora dan 

fauna di TV 

    

15 Guru mempertimbangkan kehadiran 

saya  setiap ada pelajaran sains 

(IPA) di sekolah sebagai bagian dari 

prestasi saya……………… 

    

16 ………………     

17 ………………     

18 ………………     

19 Saya berpikir, bila ada kesempatan, 

saya diberi kewbebasan untuk 

bekerja dalam bidang Sans 

meskipun gajinya relatif lebih 

rendah 

    

dst Dst     
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C. Rangkuman 

Teknik evaluasi non-ujian adalah suatu teknik yang 

biasanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi tertentu 

tentang keadaan peserta tes dengan tidak menggunakan tes. Hal 

ini berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh peserta tes tidak 

bisa dikategorikan sebagai jawaban benar atau salah 

sebagaimana interpretasi jawaban tes. Observasi adalah suatu 

teknik untuk mengadakan evaluasi terhadap hasil belajar dengan 

jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, dan 

rasional mengenai hasil belajar peserta didik. Observasi tidak 

hanya digunakan dalam kegiatan evaluasi, tetapi juga dalam 

bidang riset, baik deskriptif maupun eksperimental. Wawancara 

adalah salah satu jenis teknik pengumpulan dan pencatatan data, 

informasi, dan/atau pendapat  yang dilakukan melalui 

percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak 

langsung dengan sumber data. Angket adalah teknik evaluasi 

hasil belajar atau pengumpulan data yang banyak mempunyai 

kesamaan dengan wawancara., kecuali pelaksanaannya. Angket 

dilaksanakan secara tertulis sedangkan wawancara dilaksanakan 

secara lisan.  

  

D. Tugas  

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 1-5 orang/kelompok. 

Buatlah lembar obervasi, lembar wawancaa dan lembar 

angket ! 
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E. Penilaian 

Uraikan apa yang dimaksud dengan Teknik evaluasi non 

ujian, teknik evaluasi onservasi, teknik evaluasi wawancara, 

dan teknik evaluasi angket !.  
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BAB V 

PENILAIAN ALTERNATIF 

 

A. Pendahuluan 

Sejak pertengahan tahun 1980-an, para ahli pendidikan 

banyak berbicara mengenai berbagai kelemahan tes baku yang 

peranannya semakin dominant di dalam system persekolahan. 

Tes baku didasarkan pada prinsip-prinsip validitas, reliabilitas, 

keadilan, kemanfaatan (usebilitas), dan akurasi suatu 

pengukuran hasil belajar. Tes baku semakin luas dipersoalkan 

sebagai bagian yang “terisolir” dari proses pembelajaran secara 

keseluruhan. Para ahli tes dan pengukuran hasil belajar berusaha 

untuk menjawab kritik tajam ini dengan memasukkan hal-hal 

yang dianggap penting dalam setiap pembahasan tentang tes dan 

pengukuran hasil belajar. 

Istilah assessment belakangan muncul pada 

pembicaraan-pembicaraan mengenai evaluasi. Dalam bidang 

pendidikan, assessment mengandung nuansa yang berbeda 

dengan evaluasi konvensional. Evaluasi konvensional 

mengandalkan alat tes, berupa tes pilihan ganda atau model-

model jawaban singkat lainnya. Sedangkan assessment lebih 

bernuansa karya-karya nyata, ketrampilan dan aktivitas-aktivitas 

lainnya. Kalimat Tanya kunci untuk evaluasi (konvensional) 

adalah “Apakah siswa telah mengerjakan atau belajar sesuatu 

yang telah diberikan oleh guru?” sedangkan kalimat Tanya 

kunci untuk assessment adalah “Apa yang sedang siswa 

kerjakan?”. Jadi, evaluasi lebih mengarah pada hasil suatu 

kegiatan atau program, sedangkan assessment lebih kepada 
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aspek proses; proses ketika suatu kegiatan atau pembelajaran 

sedang berlangsung. 

Assessment mengarah pada apa-apa yang siswa 

tampilkan (performance assessment). Hal demikian terlihat jika 

kita membaca artikel dan buku-buku tentang psikologi dan 

pengukuran pendidikan yang diterbitkan tahun 1980-an, pada 

umumnya artikel dan buku-buku tersebut mencantumkan dua 

hal yang dianggap penting yaitu hubungan antara pengukuran 

atau tes dengan kurikulum dan proses pembelajaran serta hal 

kedua yaitu berkenaan dengan tes kinerja (performance test). 

Grant P. Wiggins (Asmawi, 2001) menerbitkan tulisan 

pada tahun 1988 yang membahas tentang authentic assessment. 

Sejak itulah para ahli dan praktisi pendidikan mulai ramai 

membicarakan tentang alternatif baru dalam pengukuran hasil 

belajar. Yang dimaksud alternatif adalah alternatif dari tes baku. 

Pembahasan mengenai penilaian alternatif oleh para ahli dan 

praktisi pendidikan semakin meluas. Penilaian alternatif 

dianggap sebagai upaya untuk mengintegrasikan kegiatan 

pengukuran hasil belajar dengan keseluruhan proses 

pembelajaran, bahkan assessment itu sendiri merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembelajaran. 

Dengan penilaian alternatif ini diharapkan proses pengukuran 

hasil belajar tidak lagi dianggap sebagai suatu kegiatan yang 

tidak menarik dan bukan merupakan bagian yang terpisah dari 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, praktisi pendidikan perlu 

menguasai dengan baik penilaian alternatif agar keseluruhan 

proses pembelajaran menjadi lebih efektif. 
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B. Uraian Materi 

1. Pengertian Penilaian Alternatif 

Menurut Asmawi (2001) penilaian alternatif diartikan 

sebagai pemanfaatan pendekatan non-tradisional untuk memberi 

penilaian kinerja atau hasil belajar siswa. Istilah non-tradisional 

yang disebutkan dalam konteks tersebut terutama tes kerja pensil 

(pencil and paper test) atau lebih khusus lagi tes baku yang 

menggunakan perangkat tes obyektif. Adakalanya istilah 

penilaian alternatif diidentikkan dengan authentic assessment 

atau assessmen kinerja. 

Menurut Hancock (www.clearinghouse.org) penilaian 

alternatif merupakan proses yang melibatkan siswa dan guru 

dalam membuat kesepakatan tentang peningkatan hasil belajar 

siswa menggunakan strategi non-konvensional. Herman (1997) 

memberikan semboyan khusus bagi asesmen alternatif dengan 

ungkapan "What You Get is What You Assess" (WYGWYA). 

Dalam beberapa literatur, penilaian alternatif ini kadang-kadang 

disebut juga asesmen autentik (authentic assessment), assesmen 

portofolio (portfolio assessment) atau asesmen kinerja 

(performance assessment). 

Penilaian alternatif menggunakan instrumen berupa 

tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Tugas-tugas 

tersebut antara lain kumpulan hasil karya (portofolio), hasil 

kerja peserta didik (produk), penugasan terhadap peserta didik 

(proyek), dan kinerja peserta didik (perfomance). Berikut 

beberapa definisi penilaian alternatif (Sukardjo, 2008): 

b. Pemanfaatan pendekatan non tradisional untuk evaluasi 

kinerja atau hasil belajar peserta didik 

http://www.clearinghouse.org/
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c. Proses evaluasi kinerja perilaku peserta didik secara multi-

dimensional pada situasi nyata (evaluasi otentik). 

d. Evaluasi terhadap proses perolehan, penerapan pengetahuan, 

dan ketrampilan melalui proses pembelajaran yang 

menunjukkan kemampuan peserta didik dalam proses 

maupun produk (evaluasi kinerja). 

Dari beberapa pengertian tersebut, bisa disimpulkan 

bahwa penilaian alternatif merupakan teknik strategi evaluasi 

secara non-konvensional yang menggunakan instrumen evaluasi 

dalam bentuk tugas-tugas.  

2. Penilaian Alternatif dalam Pembelajaran Sains (IPA) 

Dalam pembelajaran sains (IPA), penilaian alternatif 

sangat relevan untuk diimplementasikan, sebagai suplemen 

penilaian konvensional. Di negara-negara maju, khususnya 

Amerika Serikat dan Jepang,kecenderungan pembelajaran sains 

(IPA) mengikuti paradigma baru, ialah sains (IPA) sebagai suatu 

proses (science as an inquiry, scince is an active process). Inkuiri 

ilmiah mengarah pada berbagai cara seperti yang dilakukan para 

ilmuwan ketika mempelajari dunia nyata dan memberikan 

penjelasan-penjelasan yang didasarkan pada bukti-bukti yang 

mereka peroleh.  

Lebih lanjut dikemukakan oleh Doran R, dkk (1998) 

bahwa hakekat belajar sains (IPA) adalah sebagai berikut: 

“Learning science is something that student do, actively, not 

something that is done to them”. Dalam belajar sains (IPA), 

peserta didik diajak untuk mengenal objek, gejala dan 

permasalahan alam, menelaah, dan menemukan simpulan atau 

konsep-konsep tentang alam. Jadi, dalam pembelajaran sains 

(IPA), konsep-konsep sains (IPA) bukan diperoleh peserta didik 
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secara instan melainkan melalui kegiatan-kegiatan ilmiah. 

Proses sains (IPA) merupakan rangkaian langkah logis yang 

dilakukan oleh ilmuwan meliputi kegiatan observasi, 

identifikasi masalah, perumusan hipotesis, melakukan 

eksperimen, pencatatan dan pengolahan data, pengujian 

kebenaran serta menarik suatu kesimpulan (Carin & Sund,               

1989). 

Dalam kaitannya dengan kegiatan penilaian, Bryce, dkk 

(1990) menjelaskan bahwa dalam pembelajaran sains (IPA) 

akan lebih tepat jika penilaian diterapkan sesuai dengan aspek 

proses sains (IPA) yang meliputi kemampuan dasar (basic skill), 

kemampuan proses (process skill) dan kemampuan investigasi 

(investigation skill) sebagai kemampuan tertinggi. Untuk 

memonitor atau menilai kemampuan peserta didik pada 

ketrampilan-ketrampilan sains (IPA) tersebut, penilaian 

alternatif sangat relevan dilakukan.  

3. Teknik-Teknik Penilaian Alternatif dan Tugas-

Tugasnya 

Teknik-teknik penilaian alternatif mencakup: 

a. Penilaian Kinerja (Perfomance assessment) 

Istilah ini sering dipertukarkan dengan authentic 

assessment. Pengertian dasarnya adalah assessment, yang 

mengharuskan peserta didik mempertunjukkan kinerja, bukan 

menjawab atau memilih jawaban dari sederetan kemungkinan 

jawaban yang sudah tersedia. Kinerja peserta didik misalnya 

melakukan pemisahan zat dalam campuran dengan distilasi uap, 

dan sebagainya. 

Menurut Marc Tucker (dalam Marzano, 1993), guru 

tidak dapat menilai kinerja peserta didik tanpa memberikan 



 

102 
 

tugas-tugas kepada peserta didik; begitu juga guru tidak dapat 

menilai tingkat prestasi siswa tanpa adanya bukti otentik adanya 

tugas-tugas yang dikerjakan siswa secara nyata. Dengan 

demikian apabila asesmen kinerja diterapkan guru, maka dengan 

sendirinya peserta didik mempunyai kesempatan untuk 

mengungkapkan pengetahuan sebelumnya, menunjukkan 

penguasaan terhadap pengetahuan dan keterampilan baru dalam 

memecahkan persoalan yang dihadapinya. Penilaian kinerja 

dapat diwujudkan dalam bentuk tugas-tugas sebagai berikut: 

b. Tes pilihan ganda yang diperluas, yaitu bentuk tes obyektif 

yang dapat digunakan apabila tes tidak sekedar memilih 

jawaban yang dianggap benar. Tes ini menuntut peserta didik 

berpikir tentang alasan mengapa memilih jawaban tersebut. 

c. Extended response atau open-ended question, bisa digunakan 

asal tidak menuntut adanya satu jawaban “benar” yang 

terpola. 

d. Group performance, yaitu tugas-tugas yang harus dikerjakan 

secara berkelompok. 

e. Individual performance 

f. Observasi, dan sebagainya. 

Penilaian alternatif terhadap kinerja peserta didik 

dilakukan dengan menggunakan rubrik, yang berupa tabel terdiri 

atas dimensi (baris) dan skala (kolom). Penilaian bisa dilakukan 

oleh guru maupun secara self dan peer assessment. Contoh 

terlampir. 

4. Penilaian Portofolio 

Portofolio merupakan folder atau dokumen yang berupa 

contoh hasil karya siswa yang menurut siswa: (1) sangat berarti, 

(2) merupakan karya terbaik, (3) merupakan karya favorit, (4) 
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sangat sulit dikerjaka, tetapi berhasil, dan (5) sangat menyentuh 

perasaan, atau memiliki nilai kenangan (Depdiknas, 2004: 3). 

Portofolio dipandang sebagai penilaian alternatif karena dapat 

digunakan untuk menilai peserta didik selama program 

pembelajaran berlangsung. Portofolio fapat diujudkan dalam 

kumpulan tugas yang terkait dengan program pembelajaran 

selama satu satuan kegiatan atau program pembelajaran. 

Penilaian portofolio dapat dilakukan berdasarkan kelengkapan, 

sekuensi, dan ketepatan atau kedalaman dari tugas, laporan, dsb 

yang dikumpulkan.  

Menurut Case (Depdiknas, 2004) penilaian portofolio 

didasarkan pada empat hal, sbb: 

a. Kelengkapan isi portofolio 

Contoh insrumen untuk menilai kelengkapan isi portofolio: 

No Kelengkapan Isi Portofolio Skor 

1 a. membuat desain pengolah sampah 

dan dipresentasikan 

b. melakukan studi lapangan tentang 

kerusakan lingkungan, menulis 

makalah dan mempresentasikan 

makalahnya 

c. mencari artikel tentang kerusakan 

lingkungan dari media massa dan 

menulis tanggapan terhadap artikel 

1 

 

1 

 

 

0 

Total Skor 2 

Keterangan: Nilai 1 berarti ada (lengkap) dan 0 berarti tidak ada 

(tidak  lengkap) 

b. Kualitas isi portofolio 

Contoh instrumennya: 
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No 
Kemampuan siswa 

menjelaskan isi portofolionya 

Kriteria 

Baik Sedang Kurang 

1 a. Menjelaskan desain 

mesin pengolah sampah 

b. Menjelaskan isi laporan 

studi lapangan 

c. Menjelaskan artikel 

tentang kerusakan 

lingkungan dari media 

massa dan tanggapan 

terhadap artikel 

3  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Total Skor 7 

 

c. Usaha siswa menyusun  portofolio 

Instrumen penilaiannya: 

No Usaha siswa dalam menyusun portofolio Skor 

1 a. Berusaha melengkapi isi 

portofolionya dengan sungguh-

sungguh. 

b. Berusaha memperbaiki isi 

portolionya dengan bekerja ekstra 

c. Berusaha menganti isi portofolionya 

dengan lebih baik 

1 

 

1 

 

 

1 

Total Skor 3 
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d. Kompetensi 

Instrumen penilaiannya: 

Kompetensi dasar 

Pencapaian kompetensi 

Sangat 

baik 
Baik Cukup Kurang 

1.1. Sains (IPA) teknologi 

masyarakat 
4   

 

1.2. Mengkomunikasi 

ide/gagasan secara 

ilmiah 

 3  

 

1.3. Bersikap Ilmiah  3   

Total skor 10 

 

Pengukuran atau penskoran dilakukan terhadap 

keseluruhan terhadap portofolio dengan instrumen yang telah 

dibuat. Contoh penentuan nilai akhir adalah sbb: 

Nama siswa :………………. 

Kelas  :……………….  

Tgl  : …………....... 

No  Aspek yang diukur Skor 

1 Pola berpikir saat menyampaikan informasi 

runtu/teratur 

 

2 Saat bertanya ada kejelasan focus/arah 

pertanyaan 

 

3 Pola berpikir saat memberikan argumentasi 

runtut/teratur 

 

4 Pola berpikir saat memberikan kritikan 

runtut/teratur 

 

5 Kemamapuan dalam berbicara (memberikan 

iunformasi, berpendapat, beragumentasi ) lancar. 
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6 Bahasa yang dipakai (untuk menyampaikan 

informasi, kritikan ataupun argumentasi) 

baik/benar.  

 

 Jumlah Skor  

(catatan : beri skor 1 jika sesuai criteria yang ditetapkan ) 

5. Penilaian Penugasan (Proyek) 

Tugas atau proyek yang dapat diberikan kepada peserta 

didik sangat bervariasi, misalnya merancang alat untuk distilasi 

minyak kayu putih dari daunnya, merancang alat untu 

menunjukkan peristiwa difusi, dan sebagainya. 

6. Penilaian Hasil Kerja (Produk) 

Merupakan penilaian terhadap hasil kerja peserta didik, 

misalnya gambar atau benda-benda model, seperti model atom, 

model molekul, dan sebagainya. Berikut contoh instrumen 

penilaian untuk menilai poster ilmiah yang dibuat peserta didik: 

 

LEMBAR PENILAIAN SCIENTIFIC POSTER  

Petunjuk Pengisian: 

Bacalah dengan teliti setiap pernyataan berikut! Berilah tanda 

chek (  ) pada kolom YA, jika sesuai dengan kondisi Anda pada 

pembelajaran biologi, jika tidak sesuai berilah tanda check (  ) 

pada kolom TIDAK. 

No Kategori Penilaian YA TIDAK 

1. Tampilan. Menarik perhatian audien 

(kelas). 

  

2. Huruf mudah dibaca dari jarak + 1 –2 

meter. 

  

3. Poster terorganisasi dengan baik dan 

mudah untuk diikuti. 

  

4. Banyak grafik atau gambar yang menarik.   

5. Pewarnaan kontras dan jelas.   



 

107 
 

No Kategori Penilaian YA TIDAK 

6. Poster rapi dan menarik untuk dilihat.   

7. Isi Poster. Judul poster informatif, 

mencerminkan isi poster, < 8 kata. 

  

8. Tujuan penelitian jelas, berisi kalimat 

aktif dan dijabarkan tiap-tiap poinnya 

secara singkat. 

  

9. Lebih banyak gambar/grafik dibanding 

teks (grafik + 40%, teks + 20%) 

  

10. Detil cukup jelas, menerangkan gambar 

atau grafik yang perlu diberi keterangan. 

  

11. Poster bebas dari detil-detil yang tidak 

penting. 

  

12. Pembahasan disajikan runtut, sesuai 

rumusan permasalahan, dan menjawab 

permasalahan yang dibahas. 

  

13. Kata-kata tidak jorok dan tidak berbau 

SARA 

  

14. Kesimpulan dirumuskan secara singkat, 

dan memuat kebermaknaan hasil 

pembahasan. 
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Lembar Self And Peer Assessment (Penilaian Diri Dan Antar Teman)  

Terhadap  Partisipasi Siswa Dalam Kerja Kelompok Membuat Laporan 

 

Nama  :    Kelas  : 

No. Presensi :    kelompok : 

Isilah lembar penilaian ini dengan sejujur-jujurnya. Ingat, jangan memperlihatkan lembar penilaian 

ini kepada anggota kelompokmu yang lain ! 

No Kategori Penilaian 

Nama Anggota Kelompok 

Diri 

Sendiri 

Nama anggota yang lain 

1. Melakukan pengumpulan data      

2. Melakukan pembahasan      

3. Menyimpulkan      

4. Pembuatan laporan       

5. Tanggung jawab dalam melaksa-nakan tugas      

6. Kerjasama dalam pelaksanaan tugas      

7. Kehadiran dalam kegiatan kerja kelompok      

8. Pelaksanaan diskusi kelompok      

Jumlah      
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Keterangan: 

Isilah tingkat partisipasi dirimu sendiri dan teman satu 

kelompokmu dengan skor sebagai berikut: 

1. Melakukan pengumpulan data. 

1 = tidak melakukan pengumpulan data. 

2 = melakukan pengumpulan data 

3 = melakukan pengumpulan data dan memasukkan 

data ke dalam tabel data. 

2. Melakukan pembahasan. 

1 = tidak melakukan pembahasan 

2 = melakukan pembahasan tapi tidak sesuai data 

3 = melakukan pembahasan, benar (sesuai data) 

3. Menyimpulkan 

1 = tidak ikut menyimpulkan hasil kerja kelompok  

2 = ikut menyimpulkan hasil kerja kelompok, tapi 

tidak  

      sesuai data 

3 = ikut menyimpulkan hasil kerja kelompok, sesuai 

data 

4. Pembuatan laporan 

1 = tidak ikut membuat laporan 

2 = ikut membuat laporan tapi tidak sampai selesai 

3 = membuat laporan, lengkap 

5. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

1 = tidak melaksanakan tugas 

2 = hasil tugas tidak lengkap 

3 = hasil tugas lengkap 

6. Kerjasama dalam pelaksanaan tugas 



 
 

108 
 

1 = tidak mau bekerjasama 

2 = bekerjasama hanya dengan teman yang disenangi 

3 = bekerjasama dengan semua anggota kelompok 

7. Kehadiran dalam kegiatan kerja kelompok 

1 = tidak hadir dalam kegiatan kerja kelompok 

2 = kadang-kadang hadir saat kerja kelompok 

3 = selalu hadir saat kerja kelompok 

8. Pelaksanaan diskusi kelompok 

1 = tidak menyampaikan pendapat 

2 = menyampaikan pendapat, tapi kurang 

menghargai teman lain yang sedang berpendapat 

3 = menyampaikan pendapat dan menghargai 

pendapat teman lain 

 

Lembar Self And Peer Assessment (Penilaian Diri Dan 

Antar Teman) Terhadap  Partisipasi Siswa Dalam 

Presentasi                           Hasil Kerja Kelompok 

 

Nama  :    Kelas 

 : 

No. Presensi :    kelompok

 : 

 

Isilah lembar penilaian ini dengan sejujur-jujurnya. Ingat, 

jangan memperlihatkan lembar penilaian ini kepada 

anggota kelompokmu yang lain! 



 
 

109 
 

No Kategori 

Penilaian 

Nama Anggota Kelompok 

Diri 

Sendiri 

Nama anggota yang lain 

    

1. Mempresentasika

n hasil kerja 

kelompok. 

     

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan. 

     

3. Tanggung jawab 

dalam 

melaksanakan 

tugas 

     

4. Kerjasama dalam 

pelaksanaan tugas 

     

Jumlah      

 

Keterangan: 

Isilah tingkat partisipasi dirimu sendiri dan teman satu 

kelompokmu dengan skor sebagai berikut: 

1. Mempresentasikan hasil kerja kelompok 

1 = tidak ikut berperan dalam presentasi  

2 = ikut berperan dalam presentasi 

3= ikut berperan dalam presentasi dan 

mengkomunikasikan   

     pendapat 

2. Menjawab pertanyaan yang diajukan 

1 = tidak ikut berperan dalam menjawab pertanyaan 

yang  

      diajukan 

2 = ikut berperan dalam menjawab pertanyaan yang  
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      diajukan  

3 = ikut berperan dalam menjawab pertanyaan yang  

      diajukan, benar, lengkap 

3. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

1 = tidak melaksanakan tugas 

2 = hasil tugas tidak lengkap 

3 = hasil tugas lengkap 

4. Kerjasama dalam pelaksanaan tugas 

1 = tidak mau bekerjasama 

2 = bekerjasama hanya dengan teman yang disenangi 

3 = bekerjasama dengan semua anggota kelompok. 

C. Rangkuman 

penilaian alternatif merupakan teknik strategi 

evaluasi secara non-konvensional yang menggunakan 

instrumen evaluasi dalam bentuk tugas-tugas. dalam 

pembelajaran sains akan lebih tepat jika penilaian 

diterapkan sesuai dengan aspek proses sains yang 

meliputi kemampuan dasar (basic skill), kemampuan 

proses (process skill) dan kemampuan investigasi 

(investigation skill) sebagai kemampuan tertinggi. Untuk 

memonitor atau menilai kemampuan peserta didik pada 

ketrampilan-ketrampilan sains tersebut, penilaian 

alternatif sangat relevan dilakukan. Teknik-teknik 

penilaian alternatif mencakup Penilaian Kinerja 

(Perfomance assessment) dan Penilaian Portofolio 
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D. Tugas 

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 1-5 

orang/kelompok. Buatlah 10 bentuk penilaian alternatif ! 

E. Penilaian 

Uraiakan apa yang dimaksud dengan penilaian 

alternatif dalam pembelajaran sains dan jelaskan teknik-

teknik penilaian alternatif ! 

 

F. Daftar Rujukan 

1. http://www.clearinghouse.org. Diakses tanggal 

21 Oktober 2019. 

2. Doran Rodney. (1998). Science’s Educator 

Guide to Assessment. Virginia: NSTA.. 

3. Hancock, C.R. (Ed.). (1994). Teaching, testing, 

and assessing: making the connection. northeast 

conference reports. Lincolnwood: National 

Textbook Co. 

G. Bacaan yang Dianjurkan 

Mimin Haryati. (2007). Model dan teknik penilaian 

pada tingkat satuan pendidikan (KTSP). Jakarta: 

Gaung Persada Press. 
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BAB VI 

PERENCANAAN DAN KONSTRUKSI 

INSTRUMENT 

EVALUASI SOAL SAINS  

  

A. Pendahuluan 

Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir 

besarnya tingkat kemampuan manusia secara tidak 

langsung yaitu melalui respons seseorang terhadap 

sejumlah stimulus atau pertanyaan, oleh karena itu agar 

diperoleh informasi yang akurat diperlukan tes yang 

handal. 

Hasil tes bisa digunakan untuk memantau 

perkembangan mutu pendidikan. Hasil tes untuk tujuan 

ini harus baik yaitu memiliki kesalahan pengukuran yang 

sekecil mungkin. Kesalahan pengukuran ini dapat 

dikategorikan menjadi dua yaitu kesalahan acak dan 

kesalahan sistemik. Kesalahan acak disebabkan karena 
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kesalahan dalam menentukan sampel isi tes, variasi emosi 

seseorang, termasuk variasi emosi pemeriksa lembar 

jawaban jika lembar jawaban diperiksa secara manual, 

sedangkan kesalahan sistemik adalah kesalahan yang 

disebabkan karena soal tes terlalu mudah atau terlalu 

sukar. Ada pendidik yang cenderung membuat tes yang 

terlalu sulit, tetapi ada juga yang cenderung selalu 

membuat tes yang mudah. Selain itu ada juga pendidik 

yang pemurah dan ada yang mahal dalam member skor. 

Untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan 

tersebut, maka para pendidik seharusnya sudah 

mengetahui bagaimana membuat seperangkat tes yang 

baik dan benar. Agar menghasilkan tes yang baik, maka 

yang perlu dilakukan adalah perencanaan soal hasil 

belajar, konstruksi soal hasil belajar, pelaksanaan ujian, 

pengadministrasian hasil ujian dan pengolahan hasil 

ujian. 

 

B. Uraian Materi 

1. Evaluasi Hasil Belajar Sains  

Untuk melakukan evaluasi hasil belajar sains, 

yang perlu dilakukan adalah perencanaan soal hasil 

belajar; konstruksi soal hasil belajar; pelaksanaan 

ujian; pengadministrasian hasil ujian, dan pengolahan 

hasil ujian. Soal terdiri atas sejumlah butir soal, 

kualitas soal tergantung kualitas dari butir soal yang 

menyusunnya. Syarat utama soal yang baik adalah 

valid, reliabel dan objektif. Soal disebut valid jika soal 
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tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Soal 

yang valid untuk mengukur aspek kognitif. Soal 

disebut reliabel jika soal diujikan pada subjek yang 

sama pada selang waktu tertentu hasil tidak berbeda 

secara signifikan. Soal yang sudah valid pasti reliabel, 

tetapi soal yang reliabel belum tentu valid. 

Objektivitas soal sangat dipengaruhi oleh bentuk soal. 

Bentuk soal pilihan ganda berbentuk objektif, 

sedangkan soal berbentuk uraian kurang objektif. 

Menurut Anas Sudijono (1995), setidaknya ada 

empat ciri atau karakteristik yang harus dimiliki oleh 

tes hasil belajar, sehingga tes tersebut dapat dinyatakan 

sebagai tes yang baik yaitu: 

a. Valid, untuk menetapkan apakah sebuah tes hasil 

belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang telah 

memiliki validitas atau daya ketepatan mengukur, 

ataukah belum, dapat dilakukan penganalisisan 

secara rasional atau logika (logical analysis) dan 

dapat dilakukan penganalisisan secara empirik 

(empirical analysis). 

b. Reliabel, untuk mengetahui sebuah tes hasil belajar 

telah memiliki reliabilitas yang tinggi atau rendah, 

dapat digunakan tiga jenis pendekatan, yaitu (1) 

pendekatan single test atau single trial ; (2) 

pendekatan test retest ; (3) pendekatan alternate 

forms. 

c. Objektif, soal tes dikatakan objektif bila tes tersebut 

disusun dan dilaksanakan  “menurut apa adaanya”. 
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Bahan pelajaran yang telah diberikan  atau 

diperintahkan untuk dipelajari oleh peserta didik 

itulah yang dijadikan acuan dalam pembuatan atau 

penyusunan tes hasil belajar tersebut. Begitu pula 

dengan penskoran, menghindari atau mengeliminir 

sejauh mungkin kemungkinan-kemungkinan 

munculnya “hallo effect”, sehingga hasil tes belajar 

tersebut menghasilkan nilai-nilai yang objektif. 

d. Praktis dan ekonomis, praktis di sini mengandung 

pengertian bahwa tes hasil belajar tersebut dapat 

dilaksanakan dengan mudah, karena tes itu: (a) 

bersifat sederhana (tidak memerlukan peralatan 

yang banyak atau peralatan yang sulit 

pengadaannya; (b)  lengkap (tes tersebut telah 

dilengkapi dengan petunjuk mengenai cara 

pengerjaannya, kunci jawabannya dan pedoman 

penskoran serta penentuan nilainya, sedangkan 

ekonomis mengandung pengertian bahwa tes hasil 

belajar tersebut tidak memakan waktu yang lama 

dan tidak memerlukan tenaga serta biaya yang 

banyak. 

 

 

2. Perencanaan Soal 

Ada beberapa prinsip dasar yang perlu 

dicermati di dalam menyusun tes hasil belajar agar tes 

tersebut dapat mengukur Standar Kompetensi (SK) 

dan kompetensi dasar (KD) untuk mata pelajaran yang 
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telah diajarkan atau mengukur kemampuan dan 

keterampilan peserta didik yang diharapkan, setelah 

mereka menyelesaikan suatu unit pengajaran tertentu 

(Anas Sudijono 1995), yaitu :  

a. Tes hasil belajar harus dapat mengukur secara 

jelas hasil belajar (learning outcomes) yang telah 

ditetapkan sesuai dengan SK dan KD. 

b. Butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan 

sampel yang representatif dari populasi bahan 

pelajaran yang telah diajarkan, sehingga dapat 

dianggap mewakili seluruh performance yang 

telah diperoleh selama peserta didik mengikuti 

suatu unit pelajaran. 

c. Bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil 

belajar harus dibuat bervariasi, sehingga betul-

betul cocok untuk mengukur hasil belajar yang 

diinginkan sesuai dengan tujuan tes itu sendiri. 

d. Tes hasil belajar harus di desain sesuai dengan 

kegunaannya untuk memperoleh hasil yang 

diinginkan (desain tes hasil belajar harus disusun 

relevan dengan kegunaan yang dimiliki masing-

masing jenis tes. 

 

3. Teknik Evaluasi 

Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa 

manusia  dalam hidupnya berbeda antara individu 

yang satu dengan dengan individu lainnya. Tidak ada 

invidu yang sama baik dari srgi fisik maupun 
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psikisnya. Adanya perbedaan individual tersebut 

sudah barang tentu akan  akan turut serta menentukan 

berhasil atau tidaknya individu-individu tersebut 

menjalan tugas dan kewajibannya, baik berupa 

tugas/kewajiban bekerja maupun belajar, sehingga 

dengan demikian  akan berakibat pula adanya 

perbedaan prestasi kerja maupun prestasi belajar. 

Maka perlu diciptakan alat untuk mendiagnosis 

keadaan individu yaitu berupa tes. Dengan adanya tes 

ini orang akan mengetahui adanya perbedaan antar 

indiviidu. Karena adanya aspek psikis yang berbeda-

beda yang dapat membedakan tiap individu, maka 

timbul pula bermacam-macam tes. 

Begitu pula dengan peserta didik. Dengan 

adanya perbedaan tiap peserta didik, maka untuk 

mengetahui perkembangan hasil belajar peserta didik 

diperlukan bermacam-macam evaluasi. Dalam dunia 

pendidikan khusunya Pendidikan Dasar dan 

Menengah membagi evaluasi menjadi: evaluasi oleh 

pendidik (berupa ulangan harian, tengah semester, 

akhir semester dan kenaikan kelas); evaluasi oleh 

sekolah (ujian sekolah) dan evaluasi oleh pemerintah 

(ujian nasional). Evaluasi oleh pendidik dapat berupa: 

(1) Evaluasi tertulis; (2) Evaluasi portofolio; (3) 

Evaluasi hasil kerja (produk); (4) Evaluasi penugasan; 

dan (5) Evaluasi kinerja. 
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4. Pengambilan Sampel 

Perangkat soal terdiri atas butir-butir soal yang 

merupakan sampel representatif dari mata pelajaran 

yang diujikan. Mata pelajaran terdiri atas sejumlah 

materi pokok dan setiap materi pokok terdiri atas 

sejumlah sejumlah uraian materi pokok. Jumlah 

materi pokok dalam kurikulum sama dengan jumlah 

kompetensi dasarnya. Jumlah butir soal untuk setiap 

perangkat soal ditentukan secara proporsional dengan 

luas dan dalamnya masaing-masing materi pokok, 

yang dapat dilihat dari banyaknya materi pokok serta 

alokasi waktu untuk mempelajarinya. 

 

5. Tipe Soal Yang Digunakan 

Bentuk soal yang digunakan di lembaga 

pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu 

soal objektif dan soal non objektif. Soal objektif akan 

menghasilkan skor yang sama siapa saja yang 

memeriksa (penskorannya objektif), sedangkan soal 

non objektif penskorannya dipengaruhi oleh pemberi 

skor (sistem penskorannya dipengaruhi subjektivitas 

pemberi skor).  

Bentuk soal objektif yang sering digunakan 

adalah bentuk pilihan ganda, benar-salah, 

menjodohkan, dan uraian objektif. Soal uraian dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu uraian objektif yang 

seiring digunakan pada bidang sains (IPA) dan 

teknologi atau bidang sosial yang jawaban soalnya 
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sudah pasti dan hanya satu jawaban yang benar. Untuk 

soal uraian  non objektif sering digunakan pada 

bidang-bidang ilmu sosial yaitu yang jawabannya luas 

dan tidak hanya satu jawaban yang benar tergantung 

argumentasi peserta tes. 

Pemilihan bentuk soal yang tepat ditentukan 

oleh tujuan tes, jumlah peserta tes, waktu yang 

tersedia untuk memeriksa jawaban tes, cakupan 

materi tes dan karakteristik mata pelajaran yang 

diujikan. Bentuk soal objektif pilihan ganda dan 

bentuk soal benar-salah sangat tepat digunakan bila 

jumlah peserta tes banyak, waktu koreksi singkat dan 

cakupan materi yang diujikan banyak. 

Menurut Djemari Mardapi (2004), bentuk tes 

ada 9 bentuk yaitu : 

a. Tes lisan di kelas, digunakan untuk mengetahui 

taraf serap peserta didik untuk masalah yang 

berkaitan dengan kognitif. Tingkat berpikir untuk 

pertanyaan lisan di kelas cenderung rendah, seperti 

pengatahuan dan pemahaman. 

b. Bentuk benar salah, peserta tes diminta untuk 

memilih huruf B jika pernyataan dalam soal benar 

dan huruf S jika pernyataan dalam soal salah.  

c. Bentuk pilihan ganda, pernyataan (pokok soal) 

adalah kalimat yang berisi keterangan atau 

pemberitahuan tentang suatu materi tertentu yang 

belum lengkap dan harus dilengkapi dengan 

memilih alternatif jawaban yang tersedia.  
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d. Bentuk uraian objektif, sangat tepat digunakan 

untuk mata pelajaran matematika dan sains (IPA), 

karena kunci jawabannya hanya satu. Setiap 

langkap penyelesaian ada skornya dan objektif di 

sini dalam arti hasil penskorannya apabila 

diperiksa oleh beberapa pendidik dalam mata 

pelajaran tersebut hasilnya akan sama. 

e. Bentuk uraian non objektif, karena penilaian yang 

dilakukann cenderung dipengaruhi subjektivitas 

dari penilai. Penskoran tes ini bias dilakukan secara 

analitik atau global. Analitik berarti penskoran 

dilakukan bertahap sesuai kunci jawaban, 

sedangkan global dibaca keseluruhan untuk 

mengetahui ide pokok jawaban soal kemudian 

diberi skor.  

f. Bentuk jawaban singkat, ditandai dengan adanya 

tempat kosong yang disediakan bagi pengambil tes 

untuk menuliskan jawabannya sesuai dengan 

petunjuk.  

g. Bentuk menjodohkan, terdiri atas suatu premis, 

suatu daftar kemungkinan jawaban dan suatu 

petunjuk untuk menjodohkan masing-masing 

premis itu dengan satu kemungkinan jawaban.  

h. Unjuk Kerja/Performance, banyak digunakan pada 

dunia usaha dan dunia industri untuk menentukan 

kecakapan atau keterampilan seseorang. Melalui 

tes ini akan diperoleh tentang apa yang sudah 

dicapai dan apa yang belum dicapai 
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i. Portofolio, penilaian jenis ini adalah menilai karya-

karya individu untuk suatu mata pelajaran tertentu. 

Jadi semua tugas yang dikerjakan peserta didik 

dikumpulkan dan diakhir satu unit program atau 

satu semester kemudian dilakukan diskusi antara 

peserta didik dengan pendidik untuk menentukan 

skornya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam melakukan penilaian portofolio adalah: 

1) Karya yang dikumpulkan adalah benar-benar 

karya yang bersangkutan. 

2) Menentukan contoh pekerjaan mana yang harus 

dikumpulkan. 

3) Mengumpulkan dan menyimpan sampel karya. 

4) Menentukan kriteri untuk menilai portofolio. 

5) Meminta peserta didik untuk menilai secara 

terus menerus hasil portofolionya. 

6) Merencanakan pertemuan dengan peserta didik 

yang dinilai. 

7) Dapat melibatkan orang tua dalam menilai 

portofolio. 

 

6. Aspek Kemampuan Yang Diukur 

Aspek kemampuan yang diukur seharusnya 

meliputi kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor, 

tepapi sebagian besar soal berupa kompetensi 

kognitif. Dari kompetensi kognitif ini sebagian besar 

berupa dimensi proses: mengingat (remember), 

mengerti (understand), mengaplikasi (apply). Pada 
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soal-soal sains (IPA) terdapat dimensi pengetahuan 

faktual dan pengetahuan konseptual, selebihnya pada 

dimensi pengetahuan proseduran dan pengetahuan 

metakognitif. 

 

7. Langkah-Langkah Pengembangan Tes 

Untuk mendapatkan butir-butir soal yang baik 

dan benar, maka ada 8 langkah yang perlu ditempuh 

dalam mengembangkan tes hasil belajar (Djemari 

Mardapi, 2004) yaitu: 

a. Menyusun spesifikasi tes. Langkah pertama dalam 

mengembangkan tes adalah menetapkan spesifikasi 

tes yaitu yang berisi tentang uraian yang 

menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus 

dimiliki tes. Spesifikasi yang jelas akan 

mempermudah dalam menulis soal dan siapa saja 

yang menulis soal akan menghasilkan tingkat 

kesulitan yang relatif sama. 

b. Menentukan tujuan tes 

Menurut Djemari Mardapi (2004: 72) 

ditinjau dari tujuannya, ada 4 jenis tes yang banyak 

digunakan di lembaga pendidikan yaitu : 

a. Tes penempatan, berguna untuk mengetahui 

tingkat kemampuan yang telah dimiliki peserta 

didik dan dilaksanakan pada awal pelajaran. 

b. Tes diagnostik, berguna untuk mengetahui 

kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik 

termasuk kesalahan pemahaman konsep. Tes ini 
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dilakukan jika diperoleh informasi bahwa 

sebagian besar peserta didik gagal dalam 

mengikuti proses pembelajaran tertentu. 

c. Tes formatif, berguna untuk memperoleh 

masukan tentang tingkat keberhasilan 

pelaksanaan proses pembelajaran untuk 

memperbaiki strategi mengajar, tes ini 

dilaksanakan secara periodik sepanjang 

semester. 

d. Tes sumatif, berguna untuk menentukan 

keberhasilan belajar peserta didik untuk 

pelajaran tertentu yang dinyatakan dengan skor 

atau nilai, pemberian sertifikat dan sejanisnya. 

Tes ini dilakukan di akhir suatu pelajaran atau 

akhir semester. 

 

 

c. Menyusun kisi-kisi 

Kisi-kisi merupakan tabel matrik yang berisi 

spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. Kisi-kisi ini 

merupakan acuan bagi penulis soal, sehingga siapun 

yang menulis soal akan menghasilkan soal yang isi 

dan tingkat kesulitannya relatif sama. Ada lima 

langkah pokok dalam mengembangkan kisi-kisi 

soal (Sukardjo, 2008: 80) yaitu: 1) menentukan 

kompetensi dasar;  2) membuat daftar pokok 

bahasan dan sub pokok bahasan; 3) menentukan 

indikator;  4) menentukan dimensi proses kognitif 



 
 

124 
 

dan tingkat kesukaran; 5) menentukan jumlah soal 

tiap pokok bahasan dan sub pokok bahasan. 

Jumlah soal yang digunakan tergantung 

pada waktu yang tersedia untuk tes dan materi yang 

akan diujikan. Pemilihan materi tes pada umumnya 

dilakukan dengan melakukan pemilihan sampel, 

materi yang banyak dan komplek dipilih lebih 

banyak dibanding materi yang mudah dan 

sederhana.   

d. Menentukan bentuk tes 

Pemilihan bentuk tes yang tepat ditentukan 

oleh tujuan tes, jumlah peserta tes, waktu yang 

tersedia untuk memeriksa lembar jawaban tes, 

cakupan materi tes, dan karakteristik mata pelajaran 

yang diujikan. 

e. Menentukan panjang tes 

Penentuan panjang tes berdasarkan pada 

cakupan materi ujian dan kelelahan peserta tes. 

Pada umumnya tes tertulis menggunakan waktu 90 

sampai 120 menit. Penentuan panjang tes 

berdasarkan pengalaman saat melakukan tes. 

Khusus tes baku penentuan waktu berdasarkan hasil 

uji coba. Namun tes untuk ulangan di kelas 

penentuan waktu berdasarkan pengalaman dari tiap 

tenaga pengajar. Pada umumnya waktu yang 

diperlukan untuk mengerjakan tes bantuk pilihan 

ganda antara 2 sampai 3 menit per butir soal juga 

dipengaruhi tingkat kesulitan soal. Untuk tes uraian 
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ditentukan berdasarkan pada kompeksitas jawaban 

yang dituntut. 

f. Menulis soal tes 

Penulisan soal merupakan langkah 

menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-

pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan 

perincian pada kisi-kisi soal yang telah dibuat. 

Kualitas tes secara keseluruhan sangat terpengaruh 

dengan tingkat kebaikan dari masing-masing butir 

soal yang menyusunnya. Dengan demikian setiap 

pertanyaan perlu disusun sedemikian sehingga jelas 

yang ditanyakan dan jelas pula jawaban yang 

diharapkan.  

g. Menelaah soal tes 

Setelah soal dibuat perlu dilakukan telaah  

atas atas soal tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk 

memperbaiki soal jika ternyata dalam 

pembuatannya masing-masing ditemukan 

kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. 

Telaah soal alangkah lebih baik jika dilakukan oleh 

sejumlah orang yang terdiri para ahli yang secara 

bersama dalam  tim menelaah dan atau mengoreksi 

soal. Dengan telaah soal ini diharapkan dapat 

semakin memperbaiki kualitas soal yang terbentuk. 

 

 

h. Melakukan ujicoba tes 
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Sebelum soal digunakan dalam tes yang 

sesungguhnya, uji coba perlu dilakukan untuk 

semakin memperbaiki kualitas soal dan sebagai 

sarana untuk memperoleh data empirik tentang 

tingkat kebaikan soal yang telah disusun berupa 

reliabilitas, validitas, tingkat kesulitan, pola 

jawaban, efektivitas pengecoh, dan daya beda. 

i. Menganalisis butir soal 

Berdasarkan hasil uji coba perlu kiranya 

dilakukan analisis butir soal terhadap masing-

masing butir soal yang telah disusun. 

j. Memperbaiki tes 

Melakukan perbaikan-perbaikan tentang 

bagian soal yang masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan. 

k. Merakit tes 

Setelah melakukan analisis butir soal dan 

diperbaiki, berikutnya adalah merakit butir-butir 

soal tersebut menjadi satu kesatuan tes. Dalam 

merakit soal, hal-hal yang dapat mempengaruhi 

validitas soal seperti nomor urut soal, 

pengelompokkkan bentuk soal, lay out. 

l. Melaksanakan tes 

Tes yang telah disusun diberikan kepada 

testee untuk diselesaikan dimana pelaksanaannya 

dilakukan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. Dalam pelaksanaan tes memerlukan 

pemantauan agar tes tersebut benar-benar 
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dikerjakan oleh testee dengan jujur dan sesuai 

dengan ketentuan yang telah digariskan. 

 

m. Menafsirkan hasil tes 

Hasil tes menghasilkan data kuantitatif yang 

berupa skor, yang kemudian ditafsirkan sehingga 

menjadi nilai yaitu rendah, menengah atau tinggi. 

Tingi rendahnya nilai dikaitkan dengan acuan 

penilaian. Nilai merupakan alat yang berguna untuk 

memotivasi peserta didik dan pendidik mengajar 

lebih baik. Nilai juga merupakan informasi 

mengenai keberhasilan guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Oleh karena, pencapaian 

belajar atau prestasi belajar peserta didik merupakan 

fungsi dari peserta didik dan pendidik yaitu 

keberhasilan peserta didik belajar dan keberhasilan 

pendidik mengajar. 

 

8.  Konstruksi soal 

a. Bentuk Soal Benar - Salah 

Menurut Gronlund and Linn (1990: 154) ada 8 

kaidah dalam konstruksi butir B-S ini, yaitu : 

1) Avoid broad general statement if they are to be 

judge true or false 

2) Avoid trivial statement 

3) Avoid the use of negative statement, especially 

double negative 

4) Avoid long, complex sentences 
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5) Avoid including two ideas in one statement, unless 

cause-effect relationship are being measured  

6) If opinion is used, attribute it to some source, 

unless the ability to identify opinion is being 

specifically  measured 

7) True statement and false statement should be 

approximately equal in length 

8) The number of  true statements and false statement 

should be approximately equal 

 

Menurut Sukardjo (2008: 75) ada 5 prinsip dalam 

penulisan soal Benar – Salah, yaitu: 

1) Jumlah butir soal yang kunci jawabannya S 

sebaiknya lebih banyak daripada butir soal yang 

kunci jawabannya B. 

2) Susunlah kalimat soal sedemikian rupa sehingga 

logika sederhana akan cenderung mengarah ke 

jawaban yang salah. 

3) Susunlah jawaban salah sesuai dengan anggapan 

umum yang salah tentang suatu kenyataan. 

4) Pernyataan yang menggunakan kata semua, selalu, 

tidak pernah, cenderung mempunyai kunci 

jawaban salah. Kata kadang-kadang, acapkali, 

cenderung mempunyai kunci jawaban benar. 

Untuk meningkatkan daya beda soal, 

pergunakanlah kata-kata tersebut dalam 

kecenderungan terbalik. 
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5) Pergunakanlah rujukan untuk beberapa buah soal, 

misalnya dengan menggunakan narasi atau 

gambar. 

b. Bentuk Soal Pilihan Ganda 

Menurut Djemari Mardapi (2004) pedoman utama 

dalam pembuatan butir soal pilihan ganda adalah : 

1) Pokok soal harus jelas 

2) Pilihan jawaban homogen dalam arti isi 

3) Panjang kalimat pilihan jawaban relatif sama 

4) Tidak ada petunjuk jawaban yang benar 

5) Hindari menggunakan pilihan jawaban: semua 

benar atau semua salah 

6) Pilihan jawaban angka diurutkan 

7) Semua pilihan jawaban logis 

8) Jangan menggunakan negatif ganda 

9) Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta tes 

10) Bahasa Indonesia yang digunakan baku 

11) Letak pilihan jawaban benar ditentukan secara 

acak 

 

Ada 13 kaidah dalam penulisan soal bentuk 

pilihan ganda yaitu : 

1) Inti persoalan harus ditempatkan pada pokok soal 

(stem), sehingga peserta didik sudah dapat 

memperkirakan jawabannya. 

2) Hindari pengulangan kata-kata yang sama dalam 

pilihan (option) 
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3) Hindari rumusan kata yang berlebihan 

4) Kalau pokok soal merupakan pernyataan yang 

belum lengkap, maka kata atau kata-kata yang 

melengkapi harus diletakkan pada ujung 

pernyataan bukan di tengan kalimat 

5) Susunlah alternatif jawaban  dibuat teratur dan 

sederhana, seperti urutan kata berdasarkan 

alphabet, urutan bilangan berdasar urutan yang 

semakin besar atau semakin kecil dan kalimat 

diurutakan atas dasar panjangnya 

6) Hindari penggunaan kata-kata teknis, ilmiah atau 

istilah yang ganjil, sebab tujuan soal adalah untuk 

mengetahui penguasaan materi bukan penguasaan 

perbendaharaan kata 

7) Semua pilihan jawaban harus homogen dan 

dimungkinkan sebagai jawaban yang benar 

8) Hindari keadaan di mana jawaban yang benar 

selalu ditulis lebih panjang daripada jawaban yang 

salah 

9) Hindari adanya petunjuk atau indikator pada 

jawaban yang benar 

10) Hindari penggunaan pilihan yang berbunyi 

“semua yang di atas benar” atau “tidak satupun 

yang di atas benar” 

11) Gunakan tiga atau lebih alternatif pilihan 

12) Pokok soal diusahakan tidak menggunakan 

ungkapan atau kata-kata yang bermakna tidak 
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tentu, seperti kebanyakan, seringkali, kadang-

kadang dan sejenisnya 

13) Pokok soal sedapat mungkin dalam pernyataan 

atau pertanyaan yang positif, jika terpaksa 

menggunakan pernyataan negatif maka kata 

negatif tersebut diberi garis bawah, dicetak tebal 

atau dicetak miring. 

c. Bentuk soal uraian 

Ada beberapa prinsip dalam penulisan soal uraian 

(Sukardjo, 2008) yaitu : 

1) Gunakan tipe soal uraian untuk mengukur hasil 

belajar yang cocok 

2) Beritahukan terlebih dahulu kepada peserta didik 

bahwa pada ujian yang akan datang digunakan 

soal uraian 

3) Batasi secara pasti ruang lingkup materi pokok 

yang akan diujikan 

4) Untuk mengukur hasil belajar yang penting tidak 

dapat diukur dengan soal yang lain 

5) Jangan banyak digunakan untuk mengukur 

kemampuan mengingat 

6) Perlu diingat kemampuan dan keterampilan 

menulis dari peserta didik 

7) Hindari soal dengan petunjuk: “Pilihlah tiga 

diantara lima soal uraian berikut” 

8) Setiap soal harus jelas termasuk uraian bebas atau 

uraian terbatas 
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9) Semakin banyak butir soal uraian dalam perangkat 

soal makin baik, sebab reliabilitas soal tergantung 

banyaknya butir soal 

10) Berikan petunjuk yang jelas untuk perangkat soal 

dan butir soal 

11) Waktu yang tersedia harus cukup untuk peserta 

didik dengan kemampuan rata-rata. 

12) Soal harus berisi pertanyaan yang menuntut 

respons yang bersifat baru. 

13) Dalam setiap perangkat soal perlu ada soal uraian 

terbatas dan soal uraian bebas. 

14) Gunakan kata-kata deskriptif seperti definisikan, 

tulislah garis besar, pilihlah, beri ilustrasi atau 

contoh, kelompokkan, bedakan, bandingkan dsb. 

15) Berikan skor maksimal untuk setiap butir soal. 

16) Jangan mulai dengan apa atau siapa dalam setiap 

butir soal 

 

 

d. Bentuk uraian non objektif  

Menurut Djemari Mardapi (2004) kaidah 

penulisan soal bentuk uraian non objektif : 

1) Gunakan kata-kata: mengapa, uraikan, jelaskan, 

bandingkan, tafsirkan, hitunglah, buktikan. 

2) Hindari penggunaan pertanyaan: siapa, apa, bila 

3) Menggunakan bahasa Indonesia yang baku 

4) Hindari penggunaan kata-kata yang dapat 

ditafsirkan ganda 
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5) Buat petunjuk mengerjakan soal 

6) Buat kunci jawaban 

7) Buat pedoman penskoran 

e. Bentuk jawaban singkat 

Menurut Djemari Mardapi (2004) kaidah utama 

penyusunan soal bentuk ini adalah : 

1) Soal harus sesuai dengan indikator 

2) Jawaban yang benar hanya satu  

3) Rumusan kalimat soal harus komunikatif 

4) Butir soal mengunakan bahasan Indonesia yang 

baik dan benar 

5) Tidak menggunakan bahasa lokal 

f. Bentuk menjodohkan 

Menurut Djemari Mardapi (2004) kaidah pokok 

penulisan soal bentuk menjodohkan: 

1) Soal harus sesuai dengan indikator 

2) Jumlah alternatif jawaban lebih banyak daripada 

premis 

3) Alternatif jawaban harus nyambung dengan 

jawaban 

4) Rumusan kalimat soal harus komunikatif 

5) Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 

6) Tidak menggunakan bahasa lokal 

Ada dua buah kaidah dalam menyusun soal bentuk 

menjodohkan (Sukardjo, 2008: 76) 
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a. Pernyataan di bawah kolom pertama dan di bawah 

kolom kedua masing-masing terdiri atas kelompok 

yang homogen 

b. Pernyataan di bawah kolom kedua harus lebih 

banyak daripada pernyataan pada kolom pertama. 

Jumlah pernyataan di kolom kedua  5-7 sedangkan 

jumlah pernyataan di kolom pertama 3-5. 

 

Tabel 6.1 

Kriteria Butir Soal pilihan Ganda dan Butir soal Uraian 

Bidang 

Penelaahan 

Nomor 

Kriteria 

Kategori 

Baik Kurang Baik Tidak Baik 

Materi 1 

2 

3 

Semua 

Terpenuhi 

Satu kriteria 

tidak 

terpenuhi 

Lebih dari 

satu kriteria 

tidak 

terpenuhi  

Konstruksi 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Semua 

Terpenuhi 

Satu kriteria 

tidak 

terpenuhi 

Lebih dari 

satu kriteria 

tidak 

terpenuhi 

Bahasa 13 

14 

15 

16 

Semua 

Terpenuhi 

Satu kriteria 

tidak 

terpenuhi 

Lebih dari 

satu kriteria 

tidak 

terpenuhi 
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C. Rangkuman 

Untuk melakukan evaluasi hasil belajar sains, 

yang perlu dilakukan adalah perencanaan soal hasil 

belajar; konstruksi soal hasil belajar; pelaksanaan ujian; 

pengadministrasian hasil ujian, dan pengolahan hasil 

ujian. Soal terdiri atas sejumlah butir soal, kualitas soal 

tergantung kualitas dari butir soal yang menyusunnya. 

Syarat utama soal yang baik adalah valid, reliabel dan 

objektif. Soal disebut valid jika soal tersebut mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Soal yang valid untuk 

mengukur aspek kognitif. Soal disebut reliabel jika soal 

diujikan pada subjek yang sama pada selang waktu 

tertentu hasil tidak berbeda secara signifikan. Soal yang 

sudah valid pasti reliabel, tetapi soal yang reliabel belum 

tentu valid. Objektivitas soal sangat dipengaruhi oleh 

bentuk soal. Bentuk soal pilihan ganda berbentuk objektif, 

sedangkan soal berbentuk uraian kurang objektif. 

Ada beberapa prinsip dasar yang perlu dicermati 

di dalam menyusun tes hasil belajar agar tes tersebut dapat 

mengukur Standar Kompetensi (SK) dan kompetensi 

dasar (KD) untuk mata pelajaran yang telah diajarkan atau 

mengukur kemampuan dan keterampilan peserta didik 

yang diharapkan, setelah mereka menyelesaikan suatu 

unit pengajaran tertentu. Evaluasi oleh pendidik dapat 

berupa: (1) Evaluasi tertulis; (2) Evaluasi portofolio; (3) 

Evaluasi hasil kerja (produk); (4) Evaluasi penugasan; 

dan (5) Evaluasi kinerja. 
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Perangkat soal terdiri atas butir-butir soal yang 

merupakan sampel representatif dari mata pelajaran yang 

diujikan. Bentuk soal yang digunakan di lembaga 

pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu soal 

objektif dan soal non objektif. Soal objektif akan 

menghasilkan skor yang sama siapa saja yang memeriksa 

(penskorannya objektif), sedangkan soal non objektif 

penskorannya dipengaruhi oleh pemberi skor (sistem 

penskorannya dipengaruhi subjektivitas pemberi skor). 

Aspek kemampuan yang diukur seharusnya meliputi 

kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor, tepapi 

sebagian besar soal berupa kompetensi kognitif. Dari 

kompetensi kognitif ini sebagian besar berupa dimensi 

proses: mengingat (remember), mengerti (understand), 

mengaplikasi (apply). Pada soal-soal sains (IPA) terdapat 

dimensi pengetahuan faktual dan pengetahuan 

konseptual, selebihnya pada dimensi pengetahuan 

proseduran dan pengetahuan metakognitif. 

 

D. Tugas 

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 1-5 

orang/kelompok. Buatlah poster yang berkaitan dengan 

evaluasi soal SAINS yang terdiri dari evaluasi hasil 

belajar sains (IPA), Perencanaan soal, teknik evaluasi, 

pengambilan sampel, tipe soal yang digunakan, aspek 

kemampuan yang diukur, langkah-langkah 

pengembangan tes, dan kontruksi soal ! 
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E. Penilaian 

Uraikan apa yang dimaksud dengan hasil belajar 

sains (IPA), Perencanaan soal, teknik evaluasi, 

pengambilan sampel, tipe soal yang digunakan, aspek 

kemampuan yang diukur, langkah-langkah 

pengembangan tes, dan kontruksi soal !. 
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BAB VII 

OBJEK EVALUASI HASIL BELAJAR SAINS (IPA) 

BERUPA ASPEK KOGNITIF 

 

A. Pendahuluan 

Hubungan antara kompetensi dan prosedur 

evaluasi hasil belajar sains adalah suatu hal yang sangat 

penting. Seorang guru dapat menyusun suatu test yang 

baik hanya apabila ia tahu betul apa yang dia ingin nilai 

dan apabila dia dapat merumuskannya dalam kaitannya 

dengan kompetensi dasar tertentu yang dia harapkan akan 

dapat mengembangkan kemampuan siswanya.  

Prosedur dalam mengadakan evaluasi dapat dibagi 

atas beberapa langkah. Mengenai pembagian langkah-

langkah evaluasi ini ada beberapa pendapat. Yulien 

Stanley mengatakan bahwa: “Langkah-langkah evaluasi 

itu terdiri dari menetapkan tujuan program, memilih alat 

yang layak, pelaksanaan pengukuran, memberikan skor, 

menganalisa dan menginterpretasikan skor, membuat 

catatan-catatan yang baik, dan menggunakan hasil-hasil 

pengukuran. Menurut Mochtar Buchari, “Langkah-

langkah pokok dalam evaluasi terdiri dari perencanaan, 

pengumpulan data, verifikasi data, analisis data dan 

penafsiran data”.  

Sistematik dari Mochtar Buchari membagi 

prosedur evaluasi atas lima langkah pokok, dimana salah 

satu dari langkah yang dikemukakannya adalah 
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merumuskan tujuan evaluasi yang hendak dilaksanakan 

dalam proses belajar mengajar. Perumusan yang 

terperinci tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam 

suatu tindakan evaluasi dapat dilakukan melalui dua hal. 

Pertama adalah dengan mengadakan perincian tentang 

ruang lingkup daripada pengetahuan yang hendak diukur, 

dan kedua dengan mengadakan perincian terhadap proses 

mental yang hendak diukur sehubungan dengan 

pengetahuan tersebut. Yang pertama menyangkut tentang 

kompetensi pendidikan dan yang kedua menyangkut 

tentang jenjang pengetahuan.   

Berbagai cara untuk mengklasifikasikan 

kompetensi pendidikan telah dikembangkan oleh Bloom, 

dimana seluruh kompetensi pendidikan didefinisikan 

dalam tiga aspek: (1) Aspek Kognitif, (2) Aspek Afektif, 

dan (3) Aspek psikomotor. Di mana masing-masing aspek 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Kompetensi aspek kognitif berhubungan dengan 

kemampuan mengingat kembali pengetahuan. 

2. Kompetensi aspek afektif berhubungan dengan minat, 

sikap dan nilai 

3. Kompetensi aspek psikomotor berhubungan dengan 

ketrampilan manipulatif dan motorik. 

Kompetensi aspek kognitif dalam buku Blom 

yang sudah direvisi (Anderson dan Krathwol, 2001) 

dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi proses kognitif 

(kata kerja) dan dimensi pengetahuan (kata benda). 

Dimensi proses kognitif terdiri atas enam jenjang, dari 
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yang rendah ke yang tinggi yaitu mengingat (C1), 

mengerti (C2), mengaplikasi (C3), menganalisis (C4), 

mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6). 

Dimensi pengetahuan dibagi menjadi 

pengetahuan faktual (K1), konseptual (K2), prosedural 

(K3), dan metakognitif (K4). Dalam menyusun instrumen 

evaluasi hasil belajar sains (IPA), tidak ada ketentuan 

yang pasti berapa proporsi aspek mengingat, mengerti, 

mengaplikasi, menganalisis, dan mengevaluasi dalam 

dimensi proses kognitif tersebut di atas.    

Di berbagai negara, termasuk di Indonesia 

pembelajaran sains (IPA) masih mengutamakan 

kompetensi aspek kognitif, walaupun kedua aspek lain 

tidak diabaikan. Sikap, nilai dan keterampilan motorik 

juga penting, tetapi tekanan utama dalam sistem 

persekolahan ialah pada pengetahuan. Sehingga dalam 

makalah ini akan dibahas evaluasi hasil belajar sains 

(IPA) ditinjau dari aspek kognitif dan pembelajaran 

tentang jenjang-jenjang pengetahuan, dan juga akan 

diberikan beberapa contoh soal menurut klasifikasinya.      

 

B. Uraian Materi 

1. Dimensi Pengetahuan 

Masalah mengenai bagaimana mengkarakterisasi 

pengetahuan dan bagaimana individu menyatakan 

pengetahuan yang dimilikinya adalah masalah klasik dan 

menimbulkan pertanyaan dalam bentuk philosophy dan 

psikologi. Ada beberapa jenis pengetahuan dan mungkin 
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akan lebih banyak lagi istilah-istilah  yang muncul untuk 

menggambarkan jenis-jenis pengetahuan tersebut. Dalam 

pengembangan taksonomi pengetahuan berikutnya maka 

akhirnya dimensi pengetahuan dilasifikasikan menjadi 

empat jenis secara umum yaitu: pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif. 

Dalam psikologi kognitif, pernyataan 

pengetahuan biasanya dinyatakan menggunakan istilah 

“mengetahui bahwa”: mengetahui bahwa Palangkaraya 

adalah ibukota propinsi Kalimantan Tengah, atau 

mengetahui bahwa sebuh kubus adalah sebuah gambaran 

dua dimensi. Pengetahuan jenis ini dapat (1) mengandung 

pernyataan yang spesifik seperti istilah dan fakta-fakta 

atau (2) konsep-konsep yang lebih umum, prinsip-prinsip, 

model-model, teori. Dalam taksonomi Bloom yang sudah 

direvisi, kita menginginkan pemisahan pengetahuan yang 

bersifat diskrit, mengandung pernyataan yang spesifik 

(seperti istilah dan fakta-fakta) dari jenis pengetahuan 

yang bersifat lebih luas (seperti konsep, prinsip-prinsip, 

model-model, atau teori). 

Pemisahan ini mensejajarkan pemisahan umum 

dalam psikologi kognitif antara pengetahuan yang 

“mengandung sejumlah kecil informasi” dengan 

pengetahuan yang merupakan “model mental”, “skema”, 

atau “teori-teori” (implisit atau eksplisit) yang seseorang 

mungkin gunakan untuk menyusun sebuah badan 

informasi dalam suatu keterkaitan, yang tidak berubah-

ubah dengan cara yang sistematik. Sehingga akhirnya 
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muncul istilah pengetahuan faktual untuk pengetahuan 

yang bersifat diskrit dan mengandung sejumlah kecil 

informasi yang spesifik, dan istilah pengetahuan 

konseptual untuk bentuk pengetahuan yang lebih 

kompleks dan terstruktur.  

Seorang guru perlu sekali memahami perbedaan 

antara dua bentuk pengetahuan ini. Karena kebanyakan 

siswa tidak dapat menghubungkan antara fakta-fakta yang 

mereka pelajari di kelas dengan sistem yang lebih luas 

yang berkaitan dengan ide-ide yang direfleksikan dalam 

suatu pengetahuan ilmiah. Walaupun mengembangkan 

kemampuan berfikir ilmiah adalah suatu tujuan 

pembelajaran yang cukup penting, siswa sering tidak 

berhasil dalam mempelajari cara untuk mentransfer atau 

mengaplikasikan fakta-fakta dan ide-ide yang mereka 

pelajari dalam kelas untuk memahami apa yang mereka 

alami dalam kehidupan sehari-hari. Siswa tampaknya 

mampu menerima sejumlah besar pengetahuan faktual, 

tetapi ternyata tidak memahami pengetahuan tersebut 

pada tingkatan yang lebih dalam atau mengintegrasikan 

atau menstrukutr secara sistematik pengetahuan tersebut 

untuk dapat dipergunakan. Dengan memisahkan 

pengetahuan faktual dengan pengetahuan konseptual, 

guru dapat mengarisbawahi kebutuhan seorang pengajar, 

yaitu mengajarkan pemahaman yang lebih dalam kepada 

siswa untuk pengetahuan konseptualnya, dan tidak hanya 

mengajarkan siswa untuk mampu mengingat pengetahuan 

faktual. 
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Dimensi ketiga dari pengetahuan adalah 

pengetahuan prosedural. Dimana pengetahuan prosedural 

adalah ‘pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu’. 

Meliputi pengetahuan keterampilan dan algoritma, 

teknik-teknik dan metode-metode, maupun kriteria 

penentuan penggunaan pengetahuan atau pembenaran 

‘ketika melakukan apa’ dalam domain dan disiplin 

khusus. 

Dimensi terakhir dalam pengetahuan adalah 

pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif 

adalah ‘pengetahuan mengenai pengertian umum maupun 

kesadaran, dan pengetahuan tentang salah satu pengertian 

itu sendiri’. Meliputi pengetahuan strategi, pengetahuan 

tentang tugas-tugas, termasuk pengetahuan kontekstual 

dan kondisional, dan pengetahuan itu sendiri. Tentunya, 

beberapa aspek pengetahuan metakognitif tidaklah sama 

dengan pengetahuan yang digambarkan oleh para ahli. 

Kerangka kerja guru dalam merumuskan tujuan 

pembelajaran dapat digambarkan kedalam dua dimensi 

yang sering disebut dengan tabel taksonomi. Baris dan 

kolom pada tabel, berisi gambaran penetapan kategori 

dari proses kognitif dan pengetahuan secara berturut-

turut. Sel dalam tabel berisi perpotongan antara 

pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Tujuan ada 

yang bersifat eksplisit dan implisit, termasuk pengetahuan 

dan proses kognitif yang dapat diklasifikasikan dalam 

kerangka kerja taksonomi. Oleh karena itu, tujuan dapat 

ditempatkan dalam sel pada tabel. Dapat juga ditempatkan 
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beberapa tujuan pendidikan yang memiliki penekanan 

kognitif dalam satu atau lebih sel pada tabel 7.1. 

Tabel 7.1 Taksonomi 

 
 
Dimensi 

Pengetahuan  

Dimensi Proses Kognitif 

C1. 

Mengingat 

C2. 

Memahami 

C3. 

Menerapkan 

C4. 

Menganalisa 

C5. 

Mengevaluasi 

C6. 

Membuat 

A.Pengetahuan 

Faktual (K1) 

            

B.Pengetahuan 

Konseptual 
(K2) 

            

C.Pengetahuan 

Prosedural 
(K3) 

            

D.Pengetahuan 

Metakognitif 

(K4) 

            

 

2. Mengingat Pengetahuan Faktual Sains (IPA) (C1, 

K1) 

Untuk tujuan pengklasifikasian, pengetahuan 

faktual dapat dibedakan dengan pengetahuan konseptual 

dari sisi spesifiknya, dimana pengetahuan faktual dapat 

dipisahkan menjadi elemen isi dan sedikit informasi. 

Pengetahuan faktual terbagi lagi menjadi pengetahuan 

terminologi, pengetahuan fakta khusus, pengetahuan 

kecenderungan dan urutan dan pengetahuan perjanjian.  

a. Pengetahuan terminologi 

Dalam ilmu sains (IPA) terdapat banyak kata 

khusus, istilah-istilah sains (IPA) khusus, atau 

terminologi sains (IPA). Pengetahuan terminologi 

termasuk didalamnya adalah pengetahuan verbal spesifik 

dan label atau simbol-simbol nonverbal (contohnya kata-
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kata, angka, lambang, gambar). Contoh pengetahuan 

terminologi:  

1) Pengetahuan alfabet 

2) Pengetahuan dalam istilah-istilah ilmiah (seperti 

label dari bagian-bagian sel, nama-nama partikel) 

3) Pengetahuan dalam istilah-istilah akunting 

4) Pengetahuan simbol-simbol standar dalam peta atau 

bagan  

b. Pengetahuan fakta-fakta khusus 

Pengetahuan ini mengacu pada pengetahuan akan 

sebuah kejadian, lokasi, orang-orang, tanggal, sumber 

informasi, dan hal-hal serupa. Pengetahuan ini dapat juga 

mengandung informasi yang sangat tepat dan spesifik, 

seperti tanggal dari suatu kejadian. Dapat juga 

mengandung informasi yang merupakan perkiraan, 

contohnya seperti periode waktu suatu kejadian 

terselenggara.  

Fakta-fakta spesifik tersebut adalah informasi 

dasar yang digunakan ilmuwan untuk menggambarkan 

bidang mereka dan dalam memikirkan mengenai masalah 

spesifik atau topik dalam suatu bidang. Fakta-fakta 

khusus dapat dibedakan dari terminologi, dalam hal 

dimana terminologi umumnya menyatakan suatu 

perjanjian atau persetujuan antara scientist                  

(contoh bahasa sehari-hari) untuk tujuan memudahkan 

dalam komunikasi, sementara fakta-fakta khusus 

menyatakan penemuan-penemuan yang merupakan suatu 

realita. Contoh dari pengetahuan fakta-fakta khusus: 

1) Pengetahuan fakta-fakta mengenai kultur suiatu 

daerah dan kehidupan sosialnya. 

2) Pengetahuan fakta-fakta praktis yang penting untuk 

kesehatan dan  kebutuhan manusia. 
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3) Pengetahuan akan nama, tempat, dan kejadian 

dalam berita-berita. 

4) Pengetahuan akan masalah-masalah pemerintahan.  

 

c.  Pengetahuan perjanjian 

Jenis pengetahuan ini lebih kompleks 

dibandingkan dua bentuk pengetahuan yang telah 

dipaparkan sebelumnya. Menurut Bloom walaupun ada 

kesulitan dalam membedakan pengetahuan ini dengan 

pengetahuan terminologi dan pengetahuan fakta-fakta 

khusus, beberapa ciri di bawah ini akan berguna untuk 

mengkarakterisasikan pengetahuan perjanjian ini, yaitu: 

1) Pengetahuan ini menunjukkan suatu proses dan 

bukan hasil 

2) Menunjukkan suatu operasi, bukan hasil operasi 

3) Merupakan hasil persetujuan dan perjanjian, bukan 

penegtahuan yang secara langsung merupakan 

hasil observasi, ekspeimen dan penemuan 

4) Merupakan refleksi bagaimana para ahli sains 

(IPA) berfikir dan menganalisis masalah, bukan 

hasil pemikiran atau hasil pemecahan masalah. 

d. Pengetahuan kecenderungan dan urutan  

Pengetahuan kecenderungan dan urutan artinya 

pengetahuan akan urutan kejadian, yaitu tahap-tahap 

bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana sesuatu telah 

terjadi selama jangka waktu tertentu.   

  



 
 

148 
 

e. Mengingat Pengetahuan Konseptual (C1,K2) 

Bagian ini membicarakan konsep-konsep sains 

(IPA), konsep merupakan generalisasi fakta-fakta sejenis. 

Dengan menguasai konsep, peserta didik dapat menguasai 

sejumah besar fakta-fakta khusus. Guru sering 

mempertanyakan perlu tidaknya fakta-fakta diajarkan. 

Pertanyaan tersebut kurang tepat, karena sudah 

seharusnya fakta-fakta diajarkan. Pertanyaan yang lebih 

tepat dan mendasar adalah bagaimana fakta-fakta 

diajarkan. Bila fakta-fakta dipelajari tersendiri maka 

siswa akan sukar mengingatnya, tetapi bila dipelajari 

sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar yaitu 

konsep maka fakta-fakta tersebut akan sukar dilupakan. 

Pengetahuan ini terbagi lagi menjadi:    

f. Pengetahuan Klasifikasi dan Kategori 

Yang termasuk dalam pengetahuan ini adalah 

kategori spesifik, klasifikasi, divisi, dan penyusunan. 

Ketika terjadi perkembangan dari suatu subjek 

pembelajaran, orang mulai menemukan adanya 

keuntungan dengan mengembangkan klasifikasi dan 

karakterisasi yang dapat mereka gunakan untuk 

menstruktur dan mensistematis suatu fenomena. Jenis 

pengetahuan ini bersifat lebih umum dan terkadang lebih 

abstrak dibanding pengetahuan-pengetahuan faktual. 

Klasifikasi dan kategorisasi berbeda dengan pengetahuan 

terminologi dan pengetahuan fakta-fakta khusus dimana 

pengetahuan ini membentuk hubungan dan keterkaitan 

antara elemen-elemen spesifik. Contoh pengetahuan 

klasifikasi dan kategori: 

1) Pengetahuan jenis variasi literatur. 

2) Pengetahuan akan berbagai bentuk bisnis. 

3) Pengetahuan jenis-jenis masalah psikologi. 
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4) Pengetahuan klasifikasi logam dan bukan logam, 

klasifikasi senyawa organik dan anorganik. 

 

g. Pengetahuan Prinsip dan Generalisasi  

Yang termasuk dalam pengetahuan ini adalah ide-

ide abstrak yang merupakan kesimpulan dari suatu 

observasi terhadap suatu fenomena. Ide abstrak tersebut 

memiliki nilai yang besar dalam menggambarkan, 

memprediksi, menjelaskan atau menentukan suatu 

tindakan yang tepat dan relevan atau arah yang perlu 

diambil. Prinsip dan generalisasi membawa kembali 

sejumlah besar fakta spesifik dan kejadian, 

menggambarkan proses dan keterkaitan antara fakta-fakta 

khusus tersebut (yang kemudian membentuk klasifikasi 

dan kategorisasi), untuk  lebih lanjut menggambarkan 

proses dan keterkaitan antara klasifikasi dan kategori.  

Prinsip dan generalisasi dapat menjadi ide-ide 

yang meluas yang mungkin sukar dipahami oleh siswa 

karena siswa tidak bersentuhan secara langsung dengan 

fenomena-fenomena yang mereka akan simpulkan dan 

rumuskan. Jika siswa ingin mengetahui prinsip-prinsip 

dan generalisasi, sebenarnya mereka memiliki cara untuk 

menghubungkan dan menstruktur suatu materi. Dan 

sebagai hasilnya, mereka akan lebih menguasai materi 

yang diajarkan dan akan lebih mudah mengingatnya. 

Contoh pengetahuan prinsip dan generalisasi: 

1) Pengetahuan akan kesimpulan umum yang diambil 

mengenai kultur suatu daerah 

2) Pengetahuan akan hukum fundamental fisika 

3) Pengetahuan akan prinsip-prinsip kimia yang 

berkaitan dengan proses kehidupan dan kesehatan. 

4) Pengetahuan akan prinsip fotosintesis. 
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h. Pengetahuan Teori dan Struktur 

Pengetahuan ini mengandung pengetahuan prinsip 

dan generalisasi yang digabungkan dengan 

keterkaitannya sehingga menyatakan sebuah pandangan 

yang sistematik, melingkar dan jelas dari suatu fenomena, 

masalah atau materi yang kompleks. Ini adalah bentuk 

rumusan materi yang lebih abstrak. 

Hukum-hukum sains diperoleh secara induktif. 

Hukum-hukum sains merupakan generalisasi prinsip-

prinsip yang relevan, prinsip sains merupakan 

generalisasi konsep-konsep sains, dan konsep-konsep 

sains  merupakan generalisasi fakta-fakta sians yang 

relevan. Fakta sains diperoleh secara induktif melalui 

eksperimen. Teori diperoleh dengan cara deduktif bukan 

induktif seperti hukum sains. Teori diperoleh dari 

hipotesis, dan hipotesis diperoleh dari reasonong. Teori 

mendasarkan pada asumsi-asumsi dasar tertentu.  

Pengetahuan ini berbeda dengan pengetahuan 

prinsip dan generalisasi dalam hal dimana pengetahuan 

ini adalah perluasan dari suatu set prinsip dan generalisasi 

berkaitan dengan cara untuk membentuk suatu teori, 

model atau struktur. Contoh pengetahuan teori dan 

struktur: 

1) Pengetahuan mengenai keterkaitan antara prinsip-

prinsip kimia sebagai dasar dari teori kimia. 

2) Pengetahuan mengenai teori gempa tektonik 

3) Pengetahuan mengenai model genetika (contoh 

DNA)   

 

i. Mengingat Pengetahuan Prosedural (C1, K3) 

Pengetahuan prosedural adalah ‘pengetahuan 

bagaimana melakukan sesuatu’. Meliputi pengetahuan 
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keterampilan dan algoritma, teknik-teknik dan metode-

metode, maupun kriteria penentuan penggunaan 

pengetahuan atau pembenaran ‘ketika melakukan apa’ 

dalam domain dan disiplin khusus. 

Pengetahuan faktual dan pengetahuan konseptual 

menyatakan bentuk pengetahuan “apa”, sedangkan 

pengetahuan prosedural lebih cenderung pada 

pengetahuan “bagaimana”. Pengetahuan ini terbagi lagi 

menjadi:    

j. Pengetahuan kriteria 

Pengtahuan kriteria ialah pengetahuan tentang 

ukuran atau patokan untuk menentukan kebenaran tentang 

hukum, pendapat, tingkah laku, atau pendugaan. Salah 

satu kompetensi penting bagi guru sains ialah membuat 

peserta didik sadar akan kriteria untuk penduaan fakta, 

teori dan kesimpulan. Contoh pengetahuan kriteria 

adalah:  

1)  Pengetahuan kriteria untuk menentukan beberapa 

tipe essay untuk ditulis (ekspositori, persuasif).  

2) Pengetahuan kriteria untuk menentukan metoda 

yang digunakan dalam menyelesaikan persamaan 

aljabar. 

3) Pengetahuan kriteria untuk menentukan prosedur 

statistik untuk menggunakan data yang terkumpul 

dalam eksperimen.  

4) Pengetahuan kriteri untuk menentukan teknik-

teknik dalam menerapkan dan membuat pengaruh 

dalam melukis menggunakan cat air.  

k. Pengetahuan metodologi 

Pengetahuan metoda dan teknik khusus meliputi 

pengetahuan yang sangat luas dari hasil konsensus, 

persetujuan, atau norma-norma disiplin daripada 
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pengetahuan yang secara langsung lebih menjadi sebuah 

hasil observasi, eksperimen, atau penemuan. Pengetahuan 

metodologi adalah pengetahuan tentang teknik yang 

diperlukan dalam bidang iknuiri khusus, yang kadang-

kadang unik atau tunggal. Peserta didik tidak perlu dapat 

menerapkan atau memakai metode inkuiri ini,tetapi ia 

harus tahu apakah metode tersebut. Contohnya : 

1) Pengetahuan metoda penelitian yang relevan 

untuk ilmu sosial.  

2) Pengetahuan teknik-teknik yang digunakan oleh 

ilmuwan dalam mencari penyelesaian masalah.  

3) Pengetahuan metoda-metoda untuk mengevaluasi 

konsep kesehatan.  

4) Pengetahuan macam-macam metoda literatur.  

5) Pengetahuan tentang ciri-ciri metode ilmiah yang 

diapakai dalam sains (IPA)? Bagaimana tabel 

periodik dipakai dalam sains (IPA)? Bagaimana 

cara untuk memperkirakan umur fosil?  

 

l. Contoh butir soal obyektif  

Jenis Soal : mengingat pengetahuan faktual (C1, K1)  

pada dimensi: 

A. Pengetahuan terminologi 

Indikator: siswa dapat menyebutkan satuan dari 

besaran  

                energi. 

1. Satuan energi adalah …. 

A. Newton    

  

B. Joule  

C. Watt 

D. Ampere   
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Indikator: siswa dapat mendefinisikan monera 

2. Monera  adalah …. 

A. Kingdom mahluk hidup yang tidak 

memiliki membrane inti 

B. Kingdom mahluk yang terdiri atas satu 

sel atau banyak sel 

C. Kingdom mahluk hidup yang tidak 

memiliki kloroplas 

D. Kingdom mahluk hidup bersel banyak 

yang tidak memiliki kloroplas 

Indikator: siswa dapat mendefinisikan senyawa 

3. Senyawa adalah …. 

A. Bahan penyusun segala macam benda 

B. Zat tunggal yang dapat diuraikan 

C. Materi yang terdiri atas dua jenis zat 

D. Materi yang paling sederhana 

B. Pengetahuan fakta khusus 

Indikator: siswa dapat mengingat kembali fungsi 

sekring 

4. Sekering adalah alat yang digunakan untuk …. 

A. Memperkecil arus listrik 

B. Memutuskan arus listrik 

C. Memperbesar arus listrik 

D. Membatasi arus listrik 

 

Indikator: siswa dapat menyebutkan contoh jamur 

dalam pembuatan oncom. 

5. Jamur yang membantu dalam pembuatan 

oncom adalah …. 

A. Rhizopus stolonifer   

B. Sacharomyces cereviciae 
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C. Neurospora sitophila  

D. Aspergillus fumigates 
 

Indikator : siswa dapat menyebutkan rumus kimia  

                  alumunium oksida. 

6. Rumus kima alumunium oksida adalah …. 

A. AlO    C. Al2O3 

B. AlO3    D. Al3O2 

 

C. Pengetahuan perjanjian tentang jalan dan cara 

Indikator: siswa dapat menyebutkan cara-cara 

mendapatkan medan magnettik yang kuat 

pada elektromagnetik. 

 

7. Perhatikan pernyataan di bawah ini : 

1. Memperbanyak jumlah lilitan kumparan 

2. Memperbesar kumparan kawat 

3. Memperbesar tegangan listrik arus 

searah 

4. Mengurangi jumlah lilitan 

Cara-cara untuk mendapatkan medan 

magnetik yang kuat pada elektromagnetik 

adalah pernyataan …. 

A. 1 dan 4   C. 2 dan 4 

B. 1 dan 3   D. 2 dan 3 

 

Indikator : siswa dapat menyebutkan alasan bahwa 

virus sebagai parasit sejati 

8. Virus merupakan parasit sejati karena …. 

A. Harus menginfeksi inang 

B. Hidup di dalam organism parasit 

C. Dapat bersifat parasit atau saprofit 
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D. Hanya hidup di sel organism sejati 

 

Indikator: siswa dapat menyebutkan contoh proses  

                 kromatografi 

9. Untuk menganalisis jenis zat warna dalam 

sirup dapat dilakukan melalui …. 

A. distilasi    

B. kromatografi 

C. filtrasi    

D. sublimasi 

 

D. Pengetahuan kecenderungan dan urutan 

Indikator: siswa dapat menyebutkan jenis kutub pada 

titik-titik tertentu pada suatu magnet 

batang 

 

10.   
Gambar di atas menunjukkan 3 buah magnet 

batang. Jika C kutub utara, B dengan C tolak 

menolak, serta D dengan F tarik menarik, 

jenis  kutub magnet pada A dan F adalah …. 

A. A kutub utara, F kutub utara  

B. A kutub utara, F kutub selatan 

C. A kutub selatan, F kutub utara  

D. A kutub selatan, F kutub selatan 

 

Indikator: siswa dapat menyebutkan siklus (daur 

hidup)  pada nyamuk nyamuk secara 

berurutan 

11. Daur hidup pada nyamuk secara berutan 

    adalah …. 

A. telur – larva – pupa – dewasa  

C A B F D E 
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B. larva – telur – pupa – dewasa  

C. telur – larva – dewasa – pupa  

D. pupa – larva – telur – dewasa  

 

Indikator: siswa dapat menyebutkan proses perubahan 

energi pada minyak tanah di dalam kompor 

12. Ketika minyak tanah dalam kompor 

dibakar, terjadi perubahan energi …. 

A. kinetik menjadi energi panas 

  

B. kimia menjadi energi panas 

C. kimia menjadi energi kinetic 

  

D. panas menjadi energi kimia 

 

Jenis Soal : mengingat pengentahuan konseptual (C1, 

K2) pada dimensi 

A. Mengingat pengetahuan klasifikasi dan kategori 

Indikator: siswa dapat mengkategorikan efisiensi 

100% pada transformator ideal 

13. Transformator ideal memiliki kategori 

efisiensi 100% berarti : 

A. tegangan primer = tegangan sekunder

  

B. daya primer = daya sekunder 

C. arus primer = arus seknder  

  

D. daya primer < daya sekunder 

Indikator: siswa dapat menyebutkan sistem klasifikasi 

kingdompada mahluk hidup 

14. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, mahluk 

hidup dikelompokkan menjadi 
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A. virus, monera, protista, plantae, animalia 

B. virus, monera, fungi, plantae, animalia 

C. monera, protista, virus, fungi, plantae 

D. monera, protista, fungi, plantae, animalia 

 

Indikator: siswa dapat mengklasifikasikan kejadian 

umum sebagai perubahan fisika atau 

perubahan kimia 

15. Dari perubahan berikut yang tergolong 

perubahan kimia adalah …. 

A. beras ditumbuk menjadi tepung 

B. lilin yang meleleh 

C. nasi menjadi basi    

D. air menguap 

 

B. Mengingat pengetahuan prinsip dan generalisasi 

Indikator : siswa dapat mengingat kembali proses 

terjadinya gaya gerak listrik induksi 

16. Gaya gerak listrik induksi terjadi karena …. 

A. ada garis gaya magnetik yang teratur 

B. ada garis gaya magnetik yang tidak teratur 

C. ada perubahan jumlah garis gaya yang 

memotong magnetik 

D. ada kumparan yang dilalui oleh garis gaya 

magnetik 

 

Indikator : siswa dapat mengingat kembali proses 

terjadinya  

                  fotosistesis 

17. Pada reaksi di bawah ini yang menunjukkan 

reaksi untuk proses fotosintesis 
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A. 6 CO2 + 6 H2O + energi    C6H12O6 + 6 

CO2 

B. 6 CO + 6 H2O + energi    C6H12O6 + 6 

O2 

C. 6 CO + 6 H2O + sinar matahari    

C6H12O6 + 6 O2 

D. 6 C02 + 6 H2O + sinar matahari    

C6H12O6 + 6 O2 

 

Indikator : siswa dapat mengingat kembali rumus 

empiris  

                  fruktosa 

18. Diantara rumus empiris berikut, manakah 

yang termasuk rumus empiris fruktosa? 

A. C2HO      

B. CHO2 

C. CH2O      

D. C2H2O 

 

C. Mengingat pengetahuan teori dan struktur 

Indikator : siswa dapat mengingat kembali asumsi 

dasar  

                  teori kinetik gas 

19. Berikut adalah asumsi dasar teori kinetic gas, 

kecuali …. 

A. molekul gas memiliki volume dan massa 

yang sama 

B. temperature absolut berbanding lurus 

dengan energi kinetik molekul gas 

C. tumbukan antar molekul adalah lenting 

sempurna 

D. molekul gas merupakan titik bermassa 
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Indikator : siswa dapat mengingat kembali tentang 

teori  

                  ekosistem 

20. Pernyataan berikut yang salah adalah …. 

A. komunitas yang stabil mempunyai 

keanekaragaman species tinggi 

B. tumbuhan, hean dan mikroorganisme 

berinteraksi membentuk komunitas 

C. ekosistem adalah interaksi antara 

komunitas dengan lingkungan abiotik 

D. antara manusia dan mikroorganisme tidak 

terjadi interaksi 

 

Indikator: siswa dapat mengingat kembali tahapan 

pemurnian garam dapur yang kotor 

21. Garam dapur yang kotor dapat dimurnikan 

melalui tahap-tahap …. 

A. pelarutan, penyaringan dan pengkristalan 

B. penyaringan, pelarutan, pengkristalan 

C. penyaringan, pelarutan , penyulingan 

D. pelarutan, penyaringan, penyulingan 

 

Uraian 

Jenis Soal: mengingat pengetahuan prosedural (C1, 

K3) pada dimensi 

 

A. Mengingat pengatahuan Kriteria 

Indikator : siswa dapat menjelaskan prinsip kerja  

                  galvanometer 

22. Jelaskan secara singkat prinsip kerja sebuah 

galvanometer 
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Indikator : siswa dapat mengetahui kriteria 

keseimbangan  

                  ekosistem 

23. Tuliskan kriteria agar terjadi kesimbangan 

ekonsistem 

 

Indikator : siswa dapat mengetahui kriteria suatu zat 

berupa  

                  asam 

24. Tuliskan syarat-syarat suatu zat berupa asam 

B. Mengingat pengetahuan metodologi 

Indikator : siswa dapat mengetahui bagaimana cara 

menentukan rumus suatu senyawa 

25. Suatu senyawa dengan rumus empiris, 

C2H5O, mempunyai massa molekul relative 

90 (C=12, H=1, O=12). Tuliskan rumus 

molekul senyawa tersebut 

 

Indikator : siswa dapat mengetahui bagaimana cara 

menentukan konversi satuan antara 1 watt 

dengan joule/sekon 

26. Satu watt adalah besar daya ketika eneri satu 

joule dibebaskan dalam selang waktu 1 sekon. 

Tuliskan konversi 1 watt tersebut ke dalam 

satuan joule/sekon. 

 

Jenis Soal: mengerti pengetahuan Faktual dan 

konseptual (C2, K1 dan  C2, K2) 

 

Indikator : siswa dapat menjelakan hubungan antara 

sampah  
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                 dan banjir 

27. Jelaskan hubungan antara sampah dengan 

banjir 

 

Indikator : siswa dapat menghitung daya 

28. Sebuah sekring dipasang pada tegangan 250 V 

menyebabkan arus mengalir 2 A. Berapa daya 

sekring itu? 

 

 

 

 

C. Rangkuman 

Dalam psikologi kognitif, pernyataan 

pengetahuan biasanya dinyatakan menggunakan istilah 

“mengetahui bahwa”: mengetahui bahwa Palangkaraya 

adalah ibukota propinsi Kalimantan Tengah, atau 

mengetahui bahwa sebuh kubus adalah sebuah gambaran 

dua dimensi. Pengetahuan jenis ini dapat (1) mengandung 

pernyataan yang spesifik seperti istilah dan fakta-fakta 

atau (2) konsep-konsep yang lebih umum, prinsip-prinsip, 

model-model, teori. Dalam taksonomi Bloom yang sudah 

direvisi, kita menginginkan pemisahan pengetahuan yang 

bersifat diskrit, mengandung pernyataan yang spesifik 

(seperti istilah dan fakta-fakta) dari jenis pengetahuan 

yang bersifat lebih luas (seperti konsep, prinsip-prinsip, 

model-model, atau teori). Dimensi ketiga dari 

pengetahuan adalah pengetahuan prosedural. Dimana 

pengetahuan prosedural adalah ‘pengetahuan bagaimana 

melakukan sesuatu’. Meliputi pengetahuan keterampilan 

dan algoritma, teknik-teknik dan metode-metode, maupun 

kriteria penentuan penggunaan pengetahuan atau 
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pembenaran ‘ketika melakukan apa’ dalam domain dan 

disiplin khusus 

 

D. Tugas 

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 1-5 

orang/kelompok. Buatlah poster yang menjelaskan 

tentang dimensi pengetahuan. 

E. Penilaian 

Uraikan apa yang dimaksud dengan dimensi 

pengetahuan? 
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BAB VIII 

PENGOLAHAN SKOR BERDASARKAN 

PENILAIAN ACUAN PATOKAN (CRITERION 

REFERENCE EVALUATION) 

 

A. Pendahuluan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan, 

penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik 

merupakan bagian penting dari penilaian pendidikan. 

Penilaian oleh pendidik memegang peranan penting untuk 

memantau proses pembelajaran dan kemajuan 

pembelajaran, selanjutnya sebagai umpan balik bagi 

pendidik agar dapat menyempurnakan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran. 

Kegiatan penilaian selalu didahului oleh 

pengukuran. Keduanya merupakan satu rangkaian 

kegiatan berkelanjutan. Pengukuran hasil belajar berupa 

cara-cara mengumpulkan informasi hasil pembelajaran 

yang dikuantifikasikan dalam bentuk skor. Penilaian  

mencakup cara menginterpretasikan hasil pengukuran 

yang berupa skor menjadi nilai dengan menggunakan 

pendekatan tertentu. Secara substansi, penilaian 

difungsikan untuk memperoleh informasi mengenai 

sejauh mana hasil peserta didik dalam ketercapaian 

kompetensi.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

menerapkan pilar pembelajaran tuntas (mastery learning). 

Satu hal yang harus diingat oleh seorang guru kaitannya 

dengan sistem belajar tuntas dan penilaian berkelanjutan 

yaitu  setiap peserta didik memiliki kecepatan yang 
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berbeda-beda dalam mencapai kompetensi. Masing-

masing peserta didik berpacu atau berkompetisi dalam 

menyelesaikan kompetensi secara alami sesuai dengan 

kemampuannya masing-masing. 

Setelah pengukuran, data hasil belajar peserta 

didik yang berupa data kuantitatif akan diinterpretasikan 

secara kualitatif untuk menentukan ketercapaian peserta 

didik. Perlu adanya tahap pengolahan hasil belajar siswa 

yang berupa data kuantitatif menjadi kualitatif melalui 

tahapan konversi dari skor mentah menjadi nilai dengan 

mengacu pada pendekatan tertentu. Pengolahan skor 

dimaksudkan untuk menentukan posisi dan prestasi siswa 

dibandingkan dengan kelompoknya dan menentukan 

batas kelulusan berdasar kriteria yang ditentukan. 

Masing-masing pendekatan ini meiliki tujuan, proses, 

standar dan juga menghasilkan nilai yang berbeda. Karena 

itulah pemilihan pendekatan yang tepat menjadi penting.     

 

B. Uraian Materi 

1. Penilaian Acuan Patokan (PAP) 

Data hasil pengukuran melalui alat penilaian 

(instrumen) tertentu berupa data kuantitatif. Data ini 

berupa angka-angka atau bilangan numerik yang 

diperoleh melalui penilain baik penilaian kognitif, afektif 

maupun psikomotorik. Angka atau bilangan tersebut 

adalah skor hasil pengukuran yang disebut sebagai skor 

mentah (raw scorer). Skor mentah ini belum dapat 

digunakan untuk menentukan prestasi atau kemampuan 

siswa. Skor mentah ini akan mempunyai makna apabila 

diolah menjadi skor masak sehingga dapat ditafsirkan. 

Skor merupakan hasil pekerjaan menskor 

(memberikan angka) yang diperoleh dengan 
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menjumlahkan angka-angka setiap butir item yang telah 

dijawab betul, dengan mempertimbangkan bobot jawaban 

betulnya. Skor ini selanjutnya akan diubah menjadi nilai. 

Nilai diartikan sebagai angka yang merupakan hasil 

ubahan dari skor mentah yang telah dibandingkan dengan 

standar tertentu. Nilai sudah mempunyai makna untuk 

menunjukkan seberapa jauh atau seberapa besar 

kemampuan yang telah dicapai peserta didik terhadap 

materi yang diujikan.  

a. Pengertian penilaian acuan patokan 

Penilaian acuan patokan (Criterion Referenced 

Evaluation) diartikan sebagai penilaian yang 

mendasarkan pada criteria yang telah ditetapkan dan 

bersifat mutlak. Definisi tersebut diperkuat Gronlund & 

Linn (1990), yang menyatakan bahwa “criterion 

referenced test is a test designed to provide a measure of 

performance that is interpretable in term of a clearly 
defined and delimited domain of learning task”. Gronlund 

& Linn (1990) juga menyatakan “criterion referenced test 

interpretation permits us to describe an individual’s test 

performance without referring to the performance of 
others”. Penilaian dimaksudkan untuk mendapat 

gambaran yang jelas tentang performance peserta didik 

tanpa memperhatikan bagaimana performance tersebut 

dibandingkan dengan performance peserta didik lain. 

Dengan kata lain tes acuan criteria digunakan untuk 

menyeleksi status individual berkenaan dengan domain 

perilaku yang ditetapkan atau dirumuskan dengan baik.  

Menurut Popham James W. (1995), penilaian 

patokan sebagai penilaian yang bersifat ”absolutely”. 

Popham juga menyatakan bahwa “ when we interpret a 

student’s test scorer absolutely, we infer from the scorer 
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what is that the student can aor can not do”. Dapat 

dikatakan bahwa penilaian patokan bersifat mutlak dan 

menyatakan kemampuan siswa untuk dapat melakukan 

dan tidak dapat melakukan. Hal yang sama juga 

dinyatakan oleh Djemari (2008: 14), bahwa dalam PAP, 

penafsiran skor hasil tes selalu dibandingkan dengan 

criteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hasil tes 

dinilai lulus dan tidak lulus.  

Penilaian acuan patokan relevan dengan konsep 

mastery learning. Hal yang sama juga dinyatakan oleh 

Gronlund & Linn (1990) bahwa “enough items are used 

for each interpretation to make it possible to describe test 

performance in terms of mastery or nonmastery of the 
task”. 

Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah penilaian 

yang menggunakan acuan pada tujuan pembelajaran atau 

kompetensi yang harus dikuasai siswa. Derajat 

keberhasilan siswa dibandingkan dengan tujuan atau 

kompetensi yang seharusnya dicapai atau dikuasai siswa 

bukan dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. 

Dalam penilaian ini ditetapkan kriteria minimal harus 

dicapai dikuasai siswa. Kriteria minimal yang biasa 

digunakan adalah 80% dari tujuan atau kompetensi yang 

seharusnya dikuasai siswa. Makin tinggi kriterianya 

makin baik mutu pendidikan yang dihasilkan. Standar 

penilaian acuan patokan berbasis pada konsep belajar 

tuntas atau mastery learning. Artinya setiap siswa harus 

mencapai ketuntasan belajar yang diindikasikan oleh 

penguasaan materi ajar minimal mencapai kriteria yang 

telah ditetapkan.  

Jika siswa belum mencapai kriteria tersebut siswa 

belum dinyatakan berhasil dan harus menempuh ujian 
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kembali. Karena itu penilaian acuan patokan sering 

disebut stándar mutlak. Dalam sistem ini guru tidak perlu 

menghitung nilai rata-rata kelas sebab prestasi siswa tidak 

dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Melalui 

sistem penilaian acuan patokan sudah dapat dipastikan 

prestasi belajar siswa secara bertahap akan lebih baik 

sebab setiap siswa harus mencapai kriteria minimal yang 

telah ditentukan. Namun sistem ini menuntut guru bekerja 

lebih keras sebab setiap guru harus menyediakan remedial 

bagi siswa yang belum memenuhi stándar yang telah 

ditentukan. Sistem penilaian ini tepat digunakan baik 

untuk penilaian formatif maupun penilaian sumatif. 

Menurut Anas sudijono (1996) bahwa penilaian 

beracuan kriteria mendasarkan pada asumsi, antara lain: 

1) Hal-hal yang harus dipelajari oleh testee 

mempunyai struktur hierarkis tertentu, dan bahwa 

masing-masing taraf harus dikuasai secara baik 

sebelum testee maju sampai tahap selanjutnya. 

Dapat diartikan bahwa masing-masing taraf atau 

tingkatan materi dari masing-masing kompetensi 

harus dikuasai oleh peserta didik. Seorang peserta 

didik harus sudah kompeten atau mencapai 

ketuntasan dari kompetensi level di bawahnya 

untuk melanjutkan ke level kompetensi di atasnya.  

2) Evaluator atau tester (guru, dosen) dapat 

mengidentifikasi masing-masing taraf kompetensi 

sampai tuntas sehingga dapat disusun alat 

pengukurnya. 

Penilaian acuan patokan yang menggunakan standar 

mutlak ini sesuai digunakan pada tes-tes formatif. Hal ini 

ditekankan oleh Anas Sudijono (1996) bahwa dengan 

penilaian acuan patokan ini, guru ingin mengetahui 
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keberhasilan peserta didik setelah pembelajaran jangka 

waktu tertentu. Hasil penilaian ini selanjutnya digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan 

pembelajaran dalam jangkan waktu tertentu.  

 

b. Teknik pengolahan skor berdasar penilaian acuan 

patokan 
Dalam PAP, sebelum dilakukan penilaian harus 

ditetapkan terlebih dahulu patokan yang akan dipakai 

sebagai pembanding terhadap semua hasil pengukuran. 

Patokan ini diwujudkan dalam SKBM (Standar 

Ketuntasan Belajar Minimal). Standar ketuntasan belajar 

minimal dari setiap indikator pada masing-masing 

kompetensi dasar ditetapkan antara 1% - 100% namun 

disarankan untuk tidak kurang dari 75%. Penentuan 

standar ini ditentukan oleh masing-masing sekolah 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Tingkat kesukaran materi 

2) Faktor esensial materi  

3) Daya dukung (sarana dan prasarna, kompetensi 

guru) 

4) Intake (kemampuan awal siswa pada awal 

pembelajaran) 

 

Pengolahan data hasil belajar meliputi tahap: 

Penskoran  dan Koversi nilai. Berdasarkan domain hasil 

belajar, pengolahan data digunakan untuk mengolah data 

hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut 

dijelaskan tiap tahap dalam pengolahan skor data hasil 

belajar: 

a.  Penskoran. Pemberian skor merupakan langkah 

pertama dalam pengolahan hasil tes yaitu proses 
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pengubahan jawaban-jawaban soal tes maupun 

nontes menjadi angka. Dapat dikatakan bahwa 

pemberian skor merupakan tindakan kuantifikasi 

terhadap jawaban yang diberikan oleh testee baik 

dalam hasil belajar pada aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Hasil dari penskoran akan berupa data 

mentah (raw score). 

b.Pemberian Skor tes Uraian. Pada tes uraian, 

pemberian skor mendasarkan pada bobot yang 

diberikan untuk setiap butir soal. Bobot ini 

ditentukan atas dasar tingkat kesukaran, atau atas 

dasar banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat 

dalam jawaban yang dianggap paling baik.  

c. Pemberian skor tes obyektif. Pada tes obyektif, 

penskoran digunakan rumus correction for guessing 

atau sistem denda.  Pada bentuk tes obyektif true-

false, setiap item diberi skor maksimum satu (1). 

Rumus skor akhir dengan memperhitungkan denda 

adalah sebagai berikut: 

S = (R-W)/(O-1) 

Keterangan : 

S = skor yang sedang dicari 

R = jumlah jawaban betul 

W = jumlah jawaban salah 

O = Option atau alternatif (kemungkinan jawaban), 

di mana pada tes obyektif bentuk true false 

kemungkinan jawabnya hanya dua yaitu B 

(Betul) atau S (Salah) 

1 = bilangan konstan 

 

Pada tes obyektif bentuk matching, fill in dan 

completion, perhitungan skor akhir pada umumnya 
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tidak memperhitungkan denda, sehingga rumus 

yang digunakan adalah : 

S = R 

Artinya bahwa skor yang diberikan kepada testee 

adalah sama dengan jumlah jawaban betulnya.  

Pada tes obyektif bentuk multiple choice, 

dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

S = R – (W/(O-1)) 

Keterangan : 

S = skor yang sedang dicari 

R = jumlah jawaban betul 

W = jumlah jawaban salah 

O = banyaknya option yang dipasang pada 

item 

1 = bilangan konstan 

 

Skor hasil kegiatan menskor selanjutnya disajikan 

dalam bentuk distribusi frekuensi guna 

mempermudah pengolahan lebih lanjut terutama 

dalam mengolah data dari jumlah siswa yang cukup 

banyak.  

 

c. Konversi Skor 

Konversi skor merupakan pengubahan skor 

mentah yang dicapai peserta didik menjadi skor standar 

untuk keperluan menetapkan nilai hasil belajar yang 

diperoleh. Pada penilaian acuan patokan, nilai yang akan 

diberikan pada peserta didik harus didasarkan dengan 

standar mutlak. Artinya, pemberian nilai dilaksanakan 

dengan cara membandingkan antara skor mentah hasil tes 

yang diperoleh peserta didik dengan skor masksimum 

ideal. 
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  Nilai = (skor mentah / skor maksimum  ideal) 

x 100 

 

Nilai berwujud angka tersebut sebenarnya 

merupakan angka persentase (%) mengenai tingkat 

penguasaan peserta didik terhadap tiap indikator materi 

tes yang diujikan. Tingginya nilai yang berhasil dicapai 

peserta didik menunjukan tingginya tingkat penguasaan 

atau tingkat kedalaman terhadap materi tes.  

Dalam dunia evaluasi pendidikan, khususnya 

evaluasi hasil belajar dikenal beberapa jenis nilai standar, 

antara lain: 

1) Nilai standar berskala lima (stanfive), sering dikenal 

dengan nilai huruf, yakni nilai A, B, C, D, dan E. 

2) Nilai standar berskala sembilan (stanine), yaitu 

rentang atau skala nilai mulai dari 1 sampai 9. 

3) Nilai standar berskala sebelas (staneleven point 

scale), yaitu skala nilai yang mempunyai rentang 

dari 0 sampai 10. 

4) Skala nilai Z (Z-score) 

5) Skala nilai T (T-score) 

Menurut Nurkencana dan Sunartana (1990) Cara 

mengubah skor aktual atau skor empiris menjadi nilai 

dengan pendekatan PAP ada beberapa macam, tergantung 

dari skala nilai yang dikehendaki. 

1) Konversi skor menjadi nilai dengan skala 5 

Skala lima adalah suatu pembagian 

tingkatan yang terbagi atas lima kategori. Masing-

masing tingkatan dinyatakan dengan huruf A, B, 

C, D, dan E. Tingkatan paling tinggi adalah A dan 

seterusnya, sedangkan E tingkatan paling rendah.  
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Tabel. 8.1 Konversi skor menjadi nilai 

skala 5 

Tingkatan Penguasaan Skor standar 

90% - 100% A 

80% - 89% B 

65% - 79% C 

55% - 64% D 

0% - 54% E 

 

 Contoh 1: 

Suatu tes hasil belajar terdiri dari item-

item sebagai berikut: 

 10 item benar-salah masing-masing bobotnya 1 

 15 item pilihan ganda masing-masing bobotnya 3 

 15 item menjodohkan masing-masing bobotnya 2 

 1 item esai dengan bobotnya 5 

 

Maka pedoman konversi PAP skala lima untuk 

seri tes tersebut di atas dapat dicari dengan 

prosedur sebagai berikut: 

Skor Maksimal ideal (SMI) dari tes berikut di atas: 

 

Skor untuk soal benar-

salah  

=10 x 

1  

= 10 

Skor untuk soal pilihan 

ganda 

=15 x 

3 

= 45 

Skor untuk soal 

menjodohkan 

=15 x 

2 

= 30 

Skor untuk soal esai =1 x 5 = 5 

Jumlah (SMI)  = 90 
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Berdasarkan skor maksimal ideal tersebut maka 

dapat dicari skor mentah pada batas-batas kriteria 

tertentu, sebagai berikut: 

Penguasaan 90% skor mentahnya adalah: 
90

100
 𝑥 90 = 81  

 

Penguasaan 80% skor mentahnya adalah: 
80

100
 𝑥 90 = 72  

 

Penguasaan 65 % skor mentahnya adalah: 
65

100
 𝑥 90 = 58,5  

 

Penguasaan 55% skor mentahnya adalah: 
55

100
 𝑥 90 = 49,5  

 

Selanjutnya berdasarkan batas-batas kriteria 

tersebut, dibuat pedoman konversi sebagai 

berikut: 

Tabel 8.2 Pedoman konversi 

Skor mentah Skor standar 

81 – 100 A 

72 – 80 B 

58,5 – 71 C 

49,5 – 57,5 D 

0 – 48,5 E 

 

Dengan menggunakan pedoman konversi 

tersebut, berarti siswa yang memperoleh skor 

mentah 81 akan mendapat skor standar A, 
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sedangkan siswa memperoleh skor mentah 57,5 

akan mendapat skor standar D. 

2) Konversi skor menjadi nilai dengan skala 9 

Skala Sembilan adalah suatu susunan 

tingkatan yang terdiri sembilan kategori. Masing-

masing kategori dinyatakan dengan angka 1 

sampai dengan angka 9. Kategori paling tinggi 

adalah angka 9 dan seterusnya, sedangkan angka 

1 kategori paling rendah. 

 

 

 

Tabel. 8.3. Konversi skor menjadi nilai 

skala 9 

Tingkatan Penguasaan Skor standar 

85% - 100% 9 

75% - 84% 8 

65% - 74% 7 

55% - 64% 6 

45% - 54% 5 

35% - 44% 4 

25% - 34% 3 

15% - 24% 2 

0% - 14% 1 

 

Misalnya komposisi soal yang diberikan 

sama dengan soal contoh 1. Dengan SMI adalah 

90. Skor mentah untuk batas-batas kriteria adalah 

sebagai berikut: 

Penguasaan 85% =   
85

100
 𝑥 90 = 76,5  
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Penguasaan 75% =   
75

100
 𝑥 90 = 67,5  

 

Penguasaan 65% =   
65

100
 𝑥 90 = 58,5  

 

Penguasaan 55% =   
55

100
 𝑥 90 = 49,5  

 

Penguasaan 45% =   
45

100
 𝑥 90 = 40,5  

 

Penguasaan 35% =   
35

100
 𝑥 90 = 31,5  

 

Penguasaan 25% =   
25

100
 𝑥 90 = 22,5  

 

Penguasaan 15% =   
85

100
 𝑥 90 = 13,5  

 

Selanjutnya berdasarkan batas-batas kriteria 

tersebut, dibuat pedoman konversi sebagai 

berikut: 

Tabel 8.4 Pedoman konversi skala 9 

Skor mentah Skor standar 

76,5 - 90 9 

67,5 – 75,5 8 

58,5 – 66,5 7 

49,5 – 57,5 6 

40,5 – 48,5 5 

31,5 – 39,5 4 

22,5 – 30,5 3 

13,5 -21,5 2 

0,0 – 12,5 1 
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Dengan menggunakan pedoman konversi 

tersebut, berarti siswa yang memperoleh skor 

mentah 60 akan mendapat skor standar 7, 

sedangkan siswa memperoleh skor mentah 35 

akan mendapat skor standar 4. 

 

3) Konversi skor menjadi nilai dengan skala 11 

Pedoman konversi skala sebelas pada prinsipnya 

sama dengan pedoman skala sembilan. 

Perbedaannya  adalah bahwa pada skala sebelas 

ditambah satu skala lagi ke atas dan satu skala lagi 

ke bawah. 

Tabel. 8.5. Konversi skor menjadi nilai 

skala 11 

Tingkatan Penguasaan Skor standar 

95% - 100% 10 

85% - 94% 9 

75% - 84% 8 

65% - 74% 7 

55% - 64% 6 

45% - 54% 5 

35% - 44% 4 

25% - 34% 3 

15% - 24% 2 

5% - 14% 1 

0% - 4% 0 

 

Misalnya komposisi soal yang diberikan 

sama dengan soal contoh 1. Dengan SMI adalah 

90. Skor mentah untuk batas-batas kriteria adalah 

sebagai berikut: 
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Penguasaan 95% =   
95

100
 𝑥 90 = 85,5  

 

Penguasaan 85% =   
85

100
 𝑥 90 = 76,5  

 

Penguasaan 75% =   
75

100
 𝑥 90 = 67,5  

 

Penguasaan 65% =   
65

100
 𝑥 90 = 58,5  

 

Penguasaan 55% =   
55

100
 𝑥 90 = 49,5  

 

Penguasaan 45% =   
45

100
 𝑥 90 = 40,5  

 

Penguasaan 35% =   
35

100
 𝑥 90 = 31,5  

 

Penguasaan 25% =   
25

100
 𝑥 90 = 22,5  

 

Penguasaan 15% =   
85

100
 𝑥 90 = 13,5  

 

Penguasaan 5% =   
5

100
 𝑥 90 = 4,5  

 

Selanjutnya berdasarkan batas-batas _riteria 

tersebut, dibuat pedoman konversi sebagai 

berikut: 

Tabel 8.6 pedoman konversi skala 11 

Skor mentah Skor standar 

85,5 – 90 10 

76,5 – 84,5 9 

67,5 – 75,5 8 
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58,5 – 66,5 7 

49,5 – 57,5 6 

40,5 – 48,5 5 

31,5 – 39,5 4 

22,5 – 30,5 3 

13,5 -21,5 2 

4,5 – 12,5 1 

0,0 – 3,5 0 

 

Dengan menggunakan pedoman konversi 

tersebut, berarti siswa yang memperoleh skor 

mentah 60 akan mendapat skor standar 7, 

sedangkan siswa memperoleh skor mentah 35 

akan mendapat skor standar 4. 

4) Konversi skor menjadi nilai dengan skala 100 

Skala seratus adalah suatu skala yang bergerak 

antara nol sampai seratus. Skala seratus disebut 

juga skala persentil.  

P=   
𝐗

𝐒𝐌𝐈
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Keterangan: 

P = persentil 

X = Skor yang dicapai 

SMI = Skor maksimal ideal 

Contoh Soal 2: Komposisi soal sama dengan 

contoh soal 1 di atas. Misalkan ada seorang siswa 

mendapat skor mentah 75. Maka skor standar tes 

tersebut dapat dihitung sebagai berikut: 

P=   
X

SMI
 x 100 

P=   
75

90
 x 100 

P = 83,33  dibulatkan menjadi 83. 

5) Konversi skor menjadi nilai dengan skala Z skor 



 
 

180 
 

Skala Z skor adalah suatu ukuran yang 

menyatakan penyimpangan suatu skor terhadap 

angka rata-rata dalam kelompok tersebut dalam 

suatu deviasi standar (SD). Adapun langkah-

langkah yang ditempuh untuk mengkonversikan 

skor standar dengan skala Z skor adalah sebagai 

berikut: 

1) Mencari skor maksimal ideal (SMI) 

2) Mencari angka rata-rata ideal dengan 

menggunakan rumus: 

Mi = 
1

2
 x SMI 

Mi = Mean ideal (angka rata-rata ideal) 

3) Mencari standar deviasi ideal 

SDi = 
1

3
 x Mi 

4) Mengkonversikan skor mentah menjadi skor 

standar dengan rumus sebagai berikut: 

Z = 
𝐗 −𝐌𝐢

𝐒𝐃𝐢
  

Contoh soal 3: 

Misalkan komposisi soal sama dengan contoh soal 

1. Misalkan ada salah satu siswa pengikut tes 

tersebut memperoleh skor mentah 35. Maka skor 

standar siswa tersebut dapat dihitung sebagai 

berikut: 

Jawab: 

SMI = 90 

Mi = 
1

2
 x SMI = 

1

2
 x 90 =45 

SDi = 
1

3
 x Mi = 

1

3
 x 45 = 15 

Z = 
𝐗 −𝐌𝐢

𝐒𝐃𝐢
  =  

 𝟑𝟓−𝟒𝟓

𝟏𝟓
  = = 

−𝟏𝟎

𝟏𝟓
 = − 0.67 

 

6) Konversi skor menjadi nilai dengan skala T skor 
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Rumus skala T skor selengkapnya dapat  dilihat di 

bawah ini. 

T = 50 + 
𝐗 −𝐌

𝐒𝐃
 . 10 

Contoh di atas, siswa yang mendapat skor 33, skor 

standarnya dapat dicari sebagai berikut. 

 T = 50 + 
X −M

SD
 . 10 

T = 50 + 
33 −45

15
 . 10 

T = 50 + 
−12

15
 . 10 

T = 50 – 8  

T = 42 

 

C. Rangkuman 

Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah penilaian 

yang menggunakan acuan pada tujuan pembelajaran atau 

kompetensi yang harus dikuasai siswa. Derajat 

keberhasilan siswa dibandingkan dengan tujuan atau 

kompetensi yang seharusnya dicapai atau dikuasai siswa 

bukan dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. 

Dalam penilaian ini ditetapkan kriteria minimal harus 

dicapai dikuasai siswa. Kriteria minimal yang biasa 

digunakan adalah 80% dari tujuan atau kompetensi yang 

seharusnya dikuasai siswa. Makin tinggi kriterianya 

makin baik mutu pendidikan yang dihasilkan. Standar 

penilaian acuan patokan berbasis pada konsep belajar 

tuntas atau mastery learning. Artinya setiap siswa harus 

mencapai ketuntasan belajar yang diindikasikan oleh 

penguasaan materi ajar minimal mencapai kriteria yang 

telah ditetapkan. Konversi skor merupakan pengubahan 

skor mentah yang dicapai peserta didik menjadi skor 

standar untuk keperluan menetapkan nilai hasil belajar 

yang diperoleh. Pada penilaian acuan patokan, nilai yang 
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akan diberikan pada peserta didik harus didasarkan 

dengan standar mutlak. Artinya, pemberian nilai 

dilaksanakan dengan cara membandingkan antara skor 

mentah hasil tes yang diperoleh peserta didik dengan skor 

masksimum ideal. 

 

D. Tugas 

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 1-5 

orang/kelompok.  Buatlah artikel kajian kepustakaan yang 

berkaitan dengan Penilaian Acuan Patokan dan konversi 

skor. Diskuiskan dengan kelompok lain untuk 

menentukan judul artikel sesuai dengan tema yang 

diberikan !. 

E. Penilaian 

1. Uraikan apa yang dimaksud dengan penilaian acuan 

patokan 

2. Uraikan apa yang dimaksud dengan konversi skor 

dan bagaimana cara menentukannya ! 
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BAB IX 

PENGOLAHAN SKOR BERDASARKAN 

PENILAIAN 

ACUAN NORMA (NORMA REFERENCE 

EVALUATION) 

 

A. Pendahuluan 

Penilaian Acuan Norma (PAN) adalah penilaian 

yang menggunakan acuan pada rata-rata kelompok. 

Dengan demikian dapat diketahui posisi kemampuan 

siswa dalam kelompoknya. Untuk itu norma atau kriteria 

yang digunakan dalam menentukan derajat prestasi 

seorang siswa selalu dibandingkan dengan nilai rata-rata 

kelasnya. Atas dasar itu akan diperoleh tiga kategori 

prestasi siswa, yakni prestasi siswa di atas rata-rata kelas, 

berkisar pada rata-rata kelas, dan prestasi siswa yang 

berada di bawah rata-rata kelas. Dengan kata lain, prestasi 

yang dicapai seseorang posisinya sangat bergantung pada 

prestasi kelompoknya.  

Kriteria ini lebih dikenal dengan istilah “Penilaian 

Acuan Normal” (PAN). Istilah ini merupakan alih bahasa 

dari istilah asing “Norm Referenced”. Berbeda dengan 

standar mutlak, pada standar yang relatif ini keberhasilan 

siswa ditentukan oleh posisinya di antara kelompok siswa 

yang mengikuti evaluasi. Dengan lain perkataan, bahwa 

keberhasilan seseorang siswa dipengaruhi oleh tempat 

relatifnya dibandingkan dengan prestasi rata-rata 

kelompok. Dengan menggunakan standar relatif, dapat 

terjadi bahwa siswa yang persentase (%) jawaban yang 

benar hanya 50% dapat dinyatakan lulus atau berhasil, 

karena kebanyakan teman-teman yang lain mencapai 
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angka persentase yang lebih rendah. Sebagai contoh 

misalnya: 

Dalam suatu kelas, ujian tulis IPA yang diikuti 

oleh 30 orang siswa diberikan 100 buah soal. 

Ternyata kebanyakan siswa hanya berhasil 

menjawab 56 soal dengan betul, dan dapat 

dinyatakan lulus. Pada kelas lain, dari 100 soal 

yang diujikan rata-rata siswa berhasil menjawab 

dengan benar 90 soal, sehingga si Badu yang 

berhasil menjawab dengan benar 65 soal, 

dinyatakan tidak berhasil atau gagal.  

 

Dengan demikian kriteria keberhasilan masing-

masing kelas tidak sama. Sehingga keberhasilan 

seseorang siswa baru dapat ditentukan setelah prestasi 

kelompoknya diketahui. Jenis standar ini tepat dipakai 

oleh guru, apabila ia akan mengetahui kedudukan siswa 

dalam kelompok/kelasnya.  

Pada penjelasan sebelumnya disebutkan 

pengolahan skor berdasarkan penilaian acuan patokan 

(PAP). Salah satu beda PAN dari PAP terletak pada tolak 

ukur skor yang digunakan sebagai pembanding. 

Pendekatan ini menggunakan cara membandingkan 

prestasi atau skor mentah peserta didik dengan sesama 

peserta didik dalam kelompok/kelasnya sendiri. Makna 

nilai dalam bentuk angka maupun kualifikasi memiliki 

sifat relatif, artinya bila anda sudah berhasil menyusun 

pedoman konversi skor berdasarkan tes yang sudah 

dilakukan pada suatu kelas/kelompok maka pedoman itu 

hanya berguna bagi kelompok/kelas itu dan kemungkinan 

besar pedoman itu tidak berguna bagi kelompok/kelas lain 

karena distribusi skor peserta tes sudah lain. Kecuali, pada 
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saat pengolahan skor kelompok/kelas yang lain tadi 

disatukan dengan kelompok/kelas pertama. 

 

B. Uraian Materi 

1. Keuntungan dan kelemahan PAN 

Keuntungan standar ini adalah dapat diketahui 

prestasi kelompok atau kelas sekaligus dapat diketahui 

keberhasilan pembelajaran bagi semua siswa. 

Kelemahannya adalah kurang meningkatkan kualitas 

hasil belajar. Jika nilai rata-rata kelompok atau kelasnya 

rendah, misalnya skor 40 dari seratus, maka siswa yang 

memperoleh nilai 45 (di atas rata-rata) sudah dikatakan 

baik, atau dinyatakan lulus, sebab berada di atas rata-rata 

kelas, padahal skor 45 dari maksimum skor 100 termasuk 

rendah.  

Kelemahan yang lain ialah kurang praktis sebab 

harus dihitung dahulu nilai rata-rata kelas, apalagi jika 

jumlah siswa cukup banyak. Sistem ini kurang 

menggambarkan tercapainya tujuan pembelajaran 

sehingga tidak dapat dijadikan ukuran dalam menilai 

keberhasilan mutu pendidikan. Demikian juga kriteria 

keberhasilan tidak tetap dan tidak pasti, bergantung pada 

rata-rata kelas, makanya standar penilaian ini disebut 

standar relatif. Dalam konteks yang lebih luas 

penggunaan standar penilaian ini tidak dapat digunakan 

untuk menarik generalisasi prestasi siswa sebab rata-rata 

kelompok untuk kelas yang satu berbeda dengan kelas 

yang lain, sekolah yang satu akan berbeda dengan sekolah 

yang lain. Standar penilaian acuan norma tepat jika 

digunakan untuk penilaian formatif. 

 

2. Langkah pendekatan PAN 
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Seperti pada PAP, pendekatan penilaian PAN 

dapat digunakan juga pada sistem penilaian skala 100 dan 

skala 5. Bahkan pada PAN, anda dapat mengembangkan 

menjadi skala 9 dan skala 11. Pada skala 100 berangkat 

dari persentase yang mengartikan skor prestasi sebagai 

proporsi penguasaan peserta didik pada suatu perangkat 

tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100 persen (%). 

Pada skala 5 berarti skor prestasi diwujudkan dalam nilai 

A, B, C, D, dan E atau berturutan mewakili nilai 4, 3, 2, 

1, dan 0. Adapun langkah-langkah pendekatan PAN 

sebagai berikut: (a) Menghitung rerata ( �̅� ) skor prestasi; 

(b) Menghitung standart deviasi ( s ) skor prestasi; dan (c) 

Membuat pedoman konversi untuk mengubah skor 

menjadi nilai standart (berdasarkan skalanya ada PAN 

dengan skala lima, skala sembilan, skala sebelas, dan 

dengan nilai Zscore atau Tscore). 

a.  Konversi skor menjadi nilai dengan skala 5 

Mengubah skor menjadi nilai standar skala 

lima atau nilai huruf menggunakan patokan sebagai 

berikut:  

   A 

Mean + 1,5 SD 

   B  

Mean + 0,5 SD 

   C 

Mean - 0,5  SD  

   D 

Mean – 1,5 SD 

   E  

Catatan: Mean di atas dalam PAP merupakan 

mean ideal dan simpangan baku di atas merupakan 

simpangan baku ideal. 
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Perlu dicari rerata ideal (MI) dan simpangan baku 

ideal (𝑆𝐵𝑖), dengan ketentuan mean ideal = ½ 

(skor maksimal ideal + skor minimal ideal). 

Simpangan baku ideal= 1/6(skor maskimum 

ideal–skor minimum ideal). Selanjutnya 

dilakukan konversi skor aktual (X) menjadi nilai.  

Tabel. 9.1. Konversi skor aktual (X) menjadi 

nilai 
No  Rentang skor (i) 

kuantitatif 

Kreteria kualitatif Huruf 

1      X > (Mi + 1,5 SBi) Sangat baik A 

2 (Mi + 0,5 SBi) < X √ (Mi 

+ 1,5 SBi) 

Baik B 

3 (Mi - 0,5 SBi) < X √ (Mi 

+ 0,5 SBi) 

Cukup C 

4 (Mi - 1,5 SBi) < X √ (Mi 

- 0,5 SBi) 

Kurang D 

5  X √ (Mi - 1,5 SBi) Sangat kurang E 

 (sumber: Syaefuddin Azwar: 2007: 108) 

 

b. Konversi skor menjadi nilai dengan skala 9 

Jika skor-skor mentah hasil tes itu akan diubah 

menjadi nilai standar berskala sembilan, maka 

patokan yang digunakan adalah sebagai berikut:  

     9 

M + 1,75 SD   

   8 

M + 1,25 SD   

   7 

M + 0,75 SD   

   6 

M + 0,25 SD    

   5 
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M - 0,25 SD    

   4 

M - 0,75 SD   

   3 

M - 1,25 SD   

   2 

M - 1,75 SD   

   1 

c. Konversi skor menjadi nilai dengan skala 11 

Nilai standar berskala sebelas adalah rentang 

nilai standar mulai dari 1 sampai 10. Nilai standar 

berskala sebelas ini umumnya digunakan dalam 

lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah. 

Pengubahan skor menjadi nilai menggunakan 

patokan berikut: 

 

 

 

 

 
 

M + 2,25 SD 

10 

 

M + 1,75 SD 

  9 

 

M + 1,25 SD 

 8 

 

M + 0,75 SD 

 7 

 

M + 0,25 SD 

 6 

 

M – 0,25 SD 

 5 

  4 
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M – 0,75 SD 

 

M – 1,25 SD 

 3 

 

M – 1,75 SD 

 2 

 

M – 2,25 SD 

 1 

  0 

 

d. Konversi skor menjadi nilai dengan skala Z 

Nilai standar z umumnya digunakan untuk 

mengubah skor mentah yang diperoleh dari berbagai 

jenis pengukuran yang berbeda-beda. Nilai z 

menyatakan simpangan baku dari skor rerata ideal. 

Dengan menggunakan nilai standar z maka testee 

yang dipandang memiliki kemampuan lebih tinggi 

adalah testee yang z skornya bertanda positif (+). 

Adapun testee yang z skornya bertanda negatif 

dipandang sebagai testee yang memiliki kemampuan 

lemah. Rumus z skor adalah sebagai berikut: 

Z = 
𝐗

𝐒𝐃𝐗
  

Keterangan : Z = z skor, x = deviasi skor X, SD = 

Standar deviasi dari skor x 

Skala z dapat digunakan untuk mencari 

nilai kumulatif yang dicapai peserta didik dari dari 

beberapa kelompok data nilai, misalnya 

menggabungkan nilai harian atau nilai tugas 

menjadi satu.  Jika skor maksimal ideal dari 

masing-masing nilai tugas harian tersebut 

berbeda, skor harus dikonversi terlebih dahulu ke 

dalam standar yang sama dengan 

memperhitungkan perbedaan rata-rata dan standar 
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deviasinya. Dalam pendekatan PAP,  skor z 

berkisar antara minus tiga sampai plus tiga . tanda 

minus menunjukkan posisi hasil hasil siswa di 

bawah rata-rata, angka nol berarti sama dengan 

rata-rata, dan tanda plus berarti skor peserta didik 

berada di atas rata-rata. 

Contoh: guru akan menggabungkan tiga buah 

hasil tes harian mata pelajaran IPA menjadi satu 

skor baku yaitu z scorer.  
No Nama Sebelum 

dikonversi 

Setelah 

dikonversi 

Nilai 

kumulatif 

A B C A B C 

1. Madina 25 20 23 0.3 1 0.4 0.57 

2. Salsa 30 25 30 1 2 1.5 1.50 

3. Fikri 20 25 25 -0.3 2.0 0.8 0.83 

4. Irham 40 20 25 2.3 2.5 0.7

4 

1.84 

...n         

 SMI 45 30 40     

 M 22.5 15 20     

 SD 7.5 5 6.7     

 

Keterangan : A=ulangan 1, B=ulangan ke-2, C= 

ulangan ke-3 

Nilai kumulatif Madina dapat dihitung sebagai 

berikut: 

Konversi nilai ulangan ke-1= (25-22,5)/7,5 = 0,3 

Konversi nilai ulangan ke-2= (20-15)/5 = 1 

Konversi nilai ulangan ke-3= (23-20)/6,7 = 0.4 

Nilai kumulatif = (0,3+1+0,4)/3 = 0,57  

 

e. Konversi Skor menjadi Nilai T 
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T skor adalah angka yang menggunakan 

mean sebesar 50 (M=50) dan deviasi standar sebesar 

10 (SD= 10). T skor dapat diperoleh dengan 

mengalikan z skor dengan angka 10, kemudian 

ditambah 50. T skor dicari dengan maksud untuk 

meniadakan minus yang terdapat didepan nilai 

standar z sehingga lebih mudah dipahami. Berikut 

rumus T skor: 

         T = 50 + 
𝐗−𝐌

𝐒
 . (10) 

Keterangan: 

T   : skor yang dicari 

50 dan 10  : konstanta 

X   : skor mentah yang diperoleh siswa 

M  : rerata aktual 

S  : simpangan baku aktual  

 

Contoh:  

Berikut tes hasil belajar 10 siswa dengan skor 

maksimal ideal 120. Tabel konversi skor mentah 

menjadi nilai standar dengan PAP: 

No Skor 

siswa 

Nilai (%) 

1 60 (60 X 120) X 100 = 50 = C 

2 40 (40 X 120) X 100 = 33 = D 

3 80 (80 X 120) X 100 = 67 = B 

4 30 (30 X 120) X 100 = 25 = D 

5 75 (75 X 120) X 100 = 62 = B 

6 52 (52 X 120) X 100 = 43 = C 

7 59 (59 X 120) X 100 = 49 = C 

8 71 (71 X 120) X 100 = 59 = B 

9 41 (41 X 120) X 100 = 34 = D 
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No Skor 

siswa 

Nilai (%) 

10 58 (58 X 120) X 100 = 48 = C 

 

Dengan menggunakan skala lima, dapat 

ditentukan rentang nilai, sebagai berikut: 

 

Angka Persentase (%) Huruf 

 90 Di atas 75 A 

70 – 89 58-75 B 

50 – 69 42-58 C 

30 – 49 25-42 D 

 30 Di bawah 25 E 

 

Diketahui: Skor maksimal = 120, Mean ideal = ½ 

(120+0) = 60, simpangan baku ideal = 1/6 (skor 

maksimal+skor minimal)                                             

                                      = 1/6 (120+0) = 20. Maka: 

 

Skor di atas M+1.5 SD = 60+ (1.5x20) = 90 

Skor antara M+ 0.5 SD dan M+ 1.5 SD = 70 – 90 

Skor antara M-0.5 SD dan M+0.5 SD = 50 – 70 

Skor antara M- 1.5 SD dan M-0.5 SD = 30 – 50 

Skor di bawah M-1.5 SD = 30 

Diubah dalam (%) : 

Skor = 90 maka (90/120) x 100 % = 75 % 

Skor = 70 maka (70/120) x 100 % = 58,3 %, 

dibulatkan 58 % 

Skor = 50 maka (50/120) x 100 % = 41.6 %, 

dibulatkan 42 % 

Skor = 30 maka (30/120)x 100 % = 25 % 
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3. Penentuan Nilai Akhir 

Nilai akhir dapat digunakan untuk mengetahui 

penguasaan kompetensi peserta didik pada satuan waktu 

tertentu misalnya satu semester. Nilai akhir ini berasal 

dari berbagai hasil pengukuran  dan penilaian yang 

dilakukan secara periodik seperti tugas-tugas, ulangan 

formatif, sumatif dan sebagainya. Dalam penentuan nilai 

akhir selalu mempertimbangkan bobot dari masing-

masing hasil penilaian. Berikut contoh nilai kumulatif 

suatu mata pelajaran dari tiga unsur hasil belajar: 

 

No Nama 

Nilai  

Harian 

Nilai  

Tugas 

Ulangan 

umum 

Nilai 

Akhir 

Nilai Bobot 

(1) 

Nilai Bobot 

(1) 

Nilai Bobot 

(2) 

1. Annisa 80 80 75 75 75 150 76 

2. Aisyah 75 75 75 75 70 140 73 

3. Rasyid 70 70 65 65 70 140 68 

N ........n        
 

C. Rangkuman 

Penilaian Acuan Norma (PAN) adalah penilaian 

yang menggunakan acuan pada rata-rata kelompok. 

Dengan demikian dapat diketahui posisi kemampuan 

siswa dalam kelompoknya. Untuk itu norma atau kriteria 

yang digunakan dalam menentukan derajat prestasi 

seorang siswa selalu dibandingkan dengan nilai rata-rata 

kelasnya. Atas dasar itu akan diperoleh tiga kategori 

prestasi siswa, yakni prestasi siswa di atas rata-rata kelas, 

berkisar pada rata-rata kelas, dan prestasi siswa yang 

berada di bawah rata-rata kelas. Dengan kata lain, prestasi 



 
 

195 
 

yang dicapai seseorang posisinya sangat bergantung pada 

prestasi kelompoknya. Keuntungan standar ini adalah 

dapat diketahui prestasi kelompok atau kelas sekaligus 

dapat diketahui keberhasilan pembelajaran bagi semua 

siswa. Kelemahannya adalah kurang meningkatkan 

kualitas hasil belajar. Jika nilai rata-rata kelompok atau 

kelasnya rendah, misalnya skor 40 dari seratus, maka 

siswa yang memperoleh nilai 45 (di atas rata-rata) sudah 

dikatakan baik, atau dinyatakan lulus, sebab berada di atas 

rata-rata kelas, padahal skor 45 dari maksimum skor 100 

termasuk rendah.  

Kelemahan yang lain ialah kurang praktis sebab 

harus dihitung dahulu nilai rata-rata kelas, apalagi jika 

jumlah siswa cukup banyak. Sistem ini kurang 

menggambarkan tercapainya tujuan pembelajaran 

sehingga tidak dapat dijadikan ukuran dalam menilai 

keberhasilan mutu pendidikan. Demikian juga kriteria 

keberhasilan tidak tetap dan tidak pasti, bergantung pada 

rata-rata kelas, makanya standar penilaian ini disebut 

standar relatif. Dalam konteks yang lebih luas 

penggunaan standar penilaian ini tidak dapat digunakan 

untuk menarik generalisasi prestasi siswa sebab rata-rata 

kelompok untuk kelas yang satu berbeda dengan kelas 

yang lain, sekolah yang satu akan berbeda dengan sekolah 

yang lain. Standar penilaian acuan norma tepat jika 

digunakan untuk penilaian formatif. 

 

  

D. Tugas 

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 1-5 

orang/kelompok.  Buatlah poster yang berkaitan dengan 
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Penilaian Acuan Norma (PAN). Gunakan data skripsi 

kemudian gunakan Penilaian Acuan Norma ! 

E. Penilaian 

Uraikan apa yang dimaksud dengan Penilaian Acuan 

Norma (PAN) !.  
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BAB  X 

ANALISIS SOAL EVALUASI HASIL BELAJAR 

SAINS  (BERUPA SOAL OBJEKTIF DENGAN 

PROGRAM STATISTIK ANATES) 
 

 

A. Pendahuluan 

Program Anates adalah program statistik untuk 

menganalisis butir soal yang di kembangkan oleh Drs 

Karno To, MPd. dosen di  Jurusan Psikologi Pendidikan 

dan Bimbingan  UPI yang berperan sebagai sistem analis 

dalam Anates versi  4.0 ini dan Yudi Wibisono, ST 

lulusan Teknik Informatika ITB yang berperan sebagai 

programmer untuk Anates versi 4.0. 

Anates sangat mudah untuk digunakan dan 

dipelajari. Saat ini Anates sudah mulai banyak digunakan 

oleh para guru untuk menganalisis butir soal. Untuk 

menggunakan Anates ada beberapa petunjuk 

pengoperasian yang akan dipaparkan berikut ini. 

1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

membuat file baru yang akan diolah datanya oleh 

program Anates. Untuk membuat file baru klik icon 

”Buat File Baru” pada tampilan File. Isilah berapa 

jumlah subjek/siswa yang akan diolah datanya, 

jumlah butir soal dan option jawabannya pada 

tampilan yang muncul di layar komputer.   

2. Langkah yang kedua adalah memasukkan semua data 

ke dalam tabel yang muncul di monitor berupa data 

siswa beserta jawabannya serta kunci jawaban dari 

soal yang di analisis. Simpanlah data yang sudah 

dimasukkan. Jika ingin mencetak hasilnya atau 

menyimpannya dalam bentuk notepad klik icon 
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”Cetak” dan simpanlah data dalam bentuk notepad 

agar bisa di print, kemudian klik icon ”Kembali Ke 

Menu Utama”. Simpanlah data yang sudah 

dimasukkan agar tidak hilang dan bisa digunakan 

atau dibuka lagi sewaktu-waktu. 

3. Langkah yang ketiga adalah mengolah data yang 

sudah dimasukkan. Klik icon ”Olah Semua 

Otomatis”, setelah itu akan tampil pada layar hasil 

semua pengolahan dari analisis data yang ada baik 

skor dari tiap siswa, reliabilitas tes, kelompok atas 

dan kelompok bawah, daya pembeda soal, tingkat 

kesukaran soal, kualitas pengecoh dan korelasi skor 

butir dengan skor total. Jika ingin menampilkan 

hasilnya secara terpisah atau satu-satu, misalnya 

hanya daya pembedanya saja klik icon ”Daya 

Pembeda” pada file ”OLAH DATA”, setelah itu akan 

muncul hasilnya di layar nilai dari daya pembeda dari 

soal yang dianalisis. Jika ingin mencetak hasilnya 

atau menyimpannya dalam bentuk notepad klik icon 

”Cetak” dan simpanlah data dalam bentuk notepad 

agar bisa di print. Untuk hasil analisis dari program 

Anates dapat dilihat pada Lampiran. 
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B. Uraian Materi Program Anates 

Data Mentah 
Jumlah Subyek= 20 

Jumlah Butir Soal= 25 

Jumlah Pilihan Jawaban= 5 

Nama berkas: D:\Bahtiar\DATA ANATES\DATA1 Bahtiar.ANA 

 

 No.Urut  Kode/Nama Subyek    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  

 KUNCI->          KUNCI ->    A   B   D   C   E   B   C   E   D   A   A   B  

       1   IWAN SUYAWAN    A   B   D   C   E   B   C   E   D   A   A   B  

       2   TIKA HATIKAH    A   C   C   E   E   B   C   D   B   A   A   B  

       3   YENNY SUKHRAINI    A   B   D   D   D   B   C   E   D   A   A   B  

       4   WIJI PURWANTA    A   C   B   C   E   B   C   E   D   D   C   E  

       5   HENNY LISTIANA     A   B   D   C   E   C   B   D   D   A   A   B  

       6   UJANG HERMAWAN    C   D   D   C   E   B   C   E   D   C   D   C  

       7   NIKEN IRIANTI   C   D   D   C   E   B   A   C   D   A   A   B  

       8   MIMIK RIATIN  A   B   D   D   D   B   C   E   D   A   A   B  

       9   NUR WAHYU R    A   B   D   B   C   D   C   E   D   A   A   B  

      10   RURI SUSIYANTI    A   E   D   E   E   B   C   E   D   B   B   D  

      11   RYSA DWI INDAH Y A   B   C   D   E   B   C   E   D   A   A   B  

      12   ANDRIKO    A   C   D   C   E   B   C   E   C   B   C   B  

      13   JOKO SLAMET   A   A   A   A   B   B   B   C   C   C   D   D  

      14   LUKMAN NURHUDA    A   C   D   B   E   B   C   E   C   D   B   B  

      15   OTAH PIANTO   D   B   B   C   E   B   A   E   C   A   A   B  

      16   AKHMAD SYAMSU R    A   D   D   C   E   B   C   E   D   C   B   C  

      17   DENY TRI S               A   B   C   D   A   B   C   E   D   A   B   C  

      18   DEWI SETYOWATI    A   C   C   B   E   B   C   D   C   B   A   B  

      19   ISMAIL SHOLEH    A   B   D   B   C   D   C   E   D   A   A   B  

      20   JEMI INTARYO    A   C   C   E   E   B   C   D   B   A   A   B  

 

 No.Urut  Kode/Nama Subyek   13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

 KUNCI->          KUNCI ->    E   D   C   C   B   D   B   A   E   D   C   A  

       1 IWAN SUYAWAN    E   D   C   E   A   D   B   A   E   E   E   C  

       2 TIKA HATIKAH    E   E   C   B   B   D   B   A   E   E   A   A  

       3 YENNY SUKHRAINI    C   A   C   C   B   D   D   B   C   D   C   A  

       4 WIJI PURWANTA    E   D   C   C   A   A   D   A   E   D   B   B  

       5 HENNY LISTIANA     D   E   A   C   B   D   B   B   B   E   C   A  

       6 UJANG HERMAWAN    E   D   C   C   B   B   C   A   D   D   C   A  

       7 NIKEN IRIANTI              E   B   B   C   B   D   B   A   A   D   A   A  

       8 MIMIK RIATIN               C   A   C   C   B   D   D   B   C   D   C   A  

       9 NUR WAHYU R    B   C   D   C   B   D   B   A   A   A   C   A  

      10 RURI SUSIYANTI             E   D   C   C   B   D   C   D   B   D   C   A  

      11 RYSA DWI INDAH Y           C   A   C   C   B   D   B   D   E   B   C   A  

      12 ANDRIKO    E   D   C   A   D   A   B   A   E   B   B   C  

      13 JOKO SLAMET    E   E   A   A   B   B   C   C   D   D   E   E  

      14 LUKMAN NURHUDA    E   D   C   C   B   B   A   A   E   D   C   B  

      15 OTAH PIANTO    D   C   B   C   B   D   B   A   E   A   E   A  

      16 AKHMAD SYAMSU R    D   D   C   C   B   D   B   E   E   D   C   A  

      17 DENY TRI S    B   D   C   C   B   D   E   A   E   D   C   A  

      18 DEWI SETYOWATI    E   D   B   C   E   D   B   D   C   B   C   A  

      19 ISMAIL SHOLEH    B   C   D   C   B   D   B   A   A   A   C   A  

      20 JEMI INTARYO    E   E   C   B   B   D   B   A   E   E   A   A  
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 No.Urut  Kode/Nama Subyek   25  

 KUNCI->          KUNCI ->     B  

       1 IWAN SUYAWAN     B  

       2 TIKA HATIKAH     B  

       3 YENNY SUKHRAINI     B  

       4 WIJI PURWANTA     B  

       5 HENNY LISTIANA      B  

       6 UJANG HERMAWAN     E  

       7 NIKEN IRIANTI     B  

       8 MIMIK RIATIN     B  

       9 NUR WAHYU R     B  

      10 RURI SUSIYANTI     B  

      11 RYSA DWI INDAH Y     B  

      12 ANDRIKO     B  

      13 JOKO SLAMET     A  

      14 LUKMAN NURHUDA     B  

      15 OTAH PIANTO     B  

      16 AKHMAD SYAMSU R    B  

      17 DENY TRI S     B  

      18 DEWI SETYOWATI     C  

      19 ISMAIL SHOLEH     B  

      20 JEMI INTARYO     B  

 

Skor Data 
Rata-rata= 16.25 

Standar Deviasi= 3.09 

Keterangan: data terurut berdasarkan skor (tinggi ke rendah) 

Nama berkas: D:\Bahtiar\DATA ANATES\DATA1 Bahtiar.ANA 
  

 No.Urut  Kode/Nama Subyek  Skor   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  

       1  IWAN SUYAWAN        20   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  

       2  RYSA DWI INDAH Y    19   1   1   -   -   1   1   1   1   1   1   1  

       3  AKHMAD SYAMSU R     19   1   -   1   1   1   1   1   1   1   -   -  

       4  YENNY SUKHRAINI     18   1   1   1   -   -   1   1   1   1   1   1  

       5  MIMIK RIATIN        18   1   1   1   -   -   1   1   1   1   1   1  

       6  DENY TRI S          18   1   1   -   -   -   1   1   1   1   1   -  

       7  NIKEN IRIANTI       17   -   -   1   1   1   1   -   -   1   1   1  

       8  NUR WAHYU R         17   1   1   1   -   -   -   1   1   1   1   1  

       9  RURI SUSIYANTI      17   1   -   1   -   1   1   1   1   1   -   -  

      10  LUKMAN NURHUDA      17   1   -   1   -   1   1   1   1   -   -   -  

      11  ISMAIL SHOLEH       17   1   1   1   -   -   -   1   1   1   1   1  

      12  TIKA HATIKAH        16   1   -   -   -   1   1   1   -   -   1   1  

      13  HENNY LISTIANA      16   1   1   1   1   1   -   -   -   1   1   1  

      14  UJANG HERMAWAN      16   -   -   1   1   1   1   1   1   1   -   -  

      15  OTAH PIANTO         16   -   1   -   1   1   1   -   1   -   1   1  

      16  JEMI INTARYO        16   1   -   -   -   1   1   1   -   -   1   1  

      17  WIJI PURWANTA       15   1   -   -   1   1   1   1   1   1   -   -  
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      18  ANDRIKO             15   1   -   1   1   1   1   1   1   -   -   -  

      19  DEWI SETYOWATI      13   1   -   -   -   1   1   1   -   -   -   1  

      20  JOKO SLAMET          5   1   -   -   -   -   1   -   -   -   -   -  

 No.Urut  Kode/Nama Subyek  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

       1  IWAN SUYAWAN       1   1   1   1   -   -   1   1   1   1   -   -  

       2  RYSA DWI INDAH Y   1   -   -   1   1   1   1   1   -   1   -   1  

       3  AKHMAD SYAMSU R    -   -   1   1   1   1   1   1   -   1   1   1  

       4  YENNY SUKHRAINI    1   -   -   1   1   1   1   -   -   -   1   1  

       5  MIMIK RIATIN       1   -   -   1   1   1   1   -   -   -   1   1  

       6  DENY TRI S         -   -   1   1   1   1   1   -   1   1   1   1  

       7  NIKEN IRIANTI      1   1   -   -   1   1   1   1   1   -   1   -  

       8  NUR WAHYU R        1   -   -   -   1   1   1   1   1   -   -   1  

       9  RURI SUSIYANTI     -   1   1   1   1   1   1   -   -   -   1   1  

      10  LUKMAN NURHUDA     1   1   1   1   1   1   -   -   1   1   1   1  

      11  ISMAIL SHOLEH      1   -   -   -   1   1   1   1   1   -   -   1  

      12  TIKA HATIKAH       1   1   -   1   -   1   1   1   1   1   -   -  

      13  HENNY LISTIANA     1   -   -   -   1   1   1   1   -   -   -   1  

      14  UJANG HERMAWAN     -   1   1   1   1   1   -   -   1   -   1   1  

      15  OTAH PIANTO        1   -   -   -   1   1   1   1   1   1   -   -  

      16  JEMI INTARYO       1   1   -   1   -   1   1   1   1   1   -   -  

      17  WIJI PURWANTA      -   1   1   1   1   -   -   -   1   1   1   -  

      18  ANDRIKO            1   1   1   1   -   -   -   1   1   1   -   -  

      19  DEWI SETYOWATI     1   1   1   -   1   -   1   1   -   -   -   1  

      20  JOKO SLAMET        -   1   -   -   -   1   -   -   -   -   1   -  

 

 No.Urut  Kode/Nama Subyek  24  25  

       1  IWAN SUYAWAN       -   1  

       2  RYSA DWI INDAH Y   1   1  

       3  AKHMAD SYAMSU R    1   1  

       4  YENNY SUKHRAINI    1   1  

       5  MIMIK RIATIN       1   1  

       6  DENY TRI S         1   1  

       7  NIKEN IRIANTI      1   1  

       8  NUR WAHYU R        1   1  

       9  RURI SUSIYANTI     1   1  

      10  LUKMAN NURHUDA     -   1  

      11  ISMAIL SHOLEH      1   1  

      12  TIKA HATIKAH       1   1  

      13  HENNY LISTIANA     1   1  

      14  UJANG HERMAWAN     1   -  

      15  OTAH PIANTO        1   1  

      16  JEMI INTARYO       1   1  

      17  WIJI PURWANTA      -   1  
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      18  ANDRIKO            -   1  

      19  DEWI SETYOWATI     1   -  

      20  JOKO SLAMET        -   - 

  

Skor Data Dibobot 
Jumlah Subyek   = 20 

Jumlah butir    = 25 

Bobot jwb benar = 1 

Bobot jwb salah = 0 

Keterangan: data terurut berdasarkan skor (tinggi ke rendah) 

Nama berkas: D:\Bahtiar\DATA ANATES\DATA1 Bahtiar.ANA 

 

   No  Kode/Nama       Benar  Salah   Kosong  Skr Asli  Skr Bobot  

   1  IWAN SUYAWAN      20      5        0        20         20  

   2  RYSA DWI I...     19      6        0        19         19  

   3  AKHMAD SYA...     19      6        0        19         19  

   4  YENNY SUKH...     18      7        0        18         18  

   5  MIMIK RIATIN      18      7        0        18         18  

   6  DENY TRI S        18      7        0        18         18  

   7  NIKEN IRIANTI     17      8        0        17         17  

   No  Kode/Nama       Benar  Salah   Kosong  Skr Asli  Skr Bobot  

   8  NUR WAHYU R       17      8        0        17         17  

   9  RURI SUSIY...     17      8        0        17         17  

  10  LUKMAN NUR...     17      8        0        17         17  

  11  ISMAIL SHOLEH     17      8        0        17         17  

  12  TIKA HATIKAH      16      9        0        16         16  

  13  HENNY LIST...     16      9        0        16         16  

  14  UJANG HERM...     16      9        0        16         16  

  15  OTAH PIANTO       16      9        0        16         16  

  16  JEMI INTARYO      16      9        0        16         16  

  17  WIJI PURWANTA     15     10        0        15         15  

  18  ANDRIKO           15     10        0        15         15  

  19  DEWI SETYO...     13     12        0        13         13  

  20  JOKO SLAMET        5     20        0         5          5  

 

 

Reliabilitas Tes 
Rata-rata= 16.25 

Simpang Baku= 3.09 

KorelasiXY= 0.33 

Reliabilitas Tes= 0.49  

Nama berkas: D:\Bahtiar\DATA ANATES\DATA1 Bahtiar.ANA 

 

    No.Urut  Kode/Nama Subyek  Skor Ganjil   Skor Genap   Skor Total  

       1  IWAN SUYAWAN            9           10           19  

       2  TIKA HATIKAH            6            9           15  

       3  YENNY SUKHRAINI         9            8           17  

       4  WIJI PURWANTA           7            7           14  

       5  HENNY LISTIANA          7            8           15  

       6  UJANG HERMAWAN          8            8           16  

       7  NIKEN IRIANTI           9            7           16  

       8  MIMIK RIATIN            9            8           17  

       9  NUR WAHYU R             8            8           16  

      10  RURI SUSIYANTI          7            9           16  

      11  RYSA DWI INDAH Y        8           10           18  
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      12  ANDRIKO                 6            8           14  

      13  JOKO SLAMET             2            3            5  

      14  LUKMAN NURHUDA          7            9           16  

      15  OTAH PIANTO            10            5           15  

      16  AKHMAD SYAMSU R         8           10           18  

      17  DENY TRI S             10            7           17  

      18  DEWI SETYOWATI          6            7           13  

      19  ISMAIL SHOLEH           8            8           16  

      20  JEMI INTARYO            6            9           15  

 

Kelompok Unggul & Asor 
Kelompok Unggul 

Nama berkas: D:\Bahtiar\DATA ANATES\DATA1 Bahtiar.ANA 

  

 No.Urut  Kode/Nama Subyek  Skor   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  

       1  IWAN SUYAWAN        20   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  

       2  RYSA DWI INDAH Y    19   1   1   -   -   1   1   1   1   1   1   1  

       3  AKHMAD SYAMSU R     19   1   -   1   1   1   1   1   1   1   -   -  

       4  YENNY SUKHRAINI     18   1   1   1   -   -   1   1   1   1   1   1  

       5  MIMIK RIATIN        18   1   1   1   -   -   1   1   1   1   1   1  

             Jml Jwb Benar         5   4   4   2   3   5   5   5   5   4   4  

 No.Urut  Kode/Nama Subyek  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

       1  IWAN SUYAWAN       1   1   1   1   -   -   1   1   1   1   -   -  

       2  RYSA DWI INDAH Y   1   -   -   1   1   1   1   1   -   1   -   1  

       3  AKHMAD SYAMSU R    -   -   1   1   1   1   1   1   -   1   1   1  

       4  YENNY SUKHRAINI    1   -   -   1   1   1   1   -   -   -   1   1  

       5  MIMIK RIATIN       1   -   -   1   1   1   1   -   -   -   1   1  

             Jml Jwb Benar   4   1   2   5   4   4   5   3   1   3   3   4  

 

 No.Urut  Kode/Nama Subyek  24  25  

       1  IWAN SUYAWAN       -   1  

       2  RYSA DWI INDAH Y   1   1  

       3  AKHMAD SYAMSU R    1   1  

       4  YENNY SUKHRAINI    1   1  

       5  MIMIK RIATIN       1   1  

             Jml Jwb Benar   4   5  

 

 

 

Kelompok Asor 

Nama berkas: D:\Bahtiar\DATA ANATES\DATA1 Bahtiar.ANA 

 

 No.Urut  Kode/Nama Subyek  Skor   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  

       1  JEMI INTARYO        16   1   -   -   -   1   1   1   -   -   1   1  

       2  WIJI PURWANTA       15   1   -   -   1   1   1   1   1   1   -   -  

       3  ANDRIKO             15   1   -   1   1   1   1   1   1   -   -   -  

       4  DEWI SETYOWATI      13   1   -   -   -   1   1   1   -   -   -   1  

       5  JOKO SLAMET          5   1   -   -   -   -   1   -   -   -   -   -  

             Jml Jwb Benar         5   0   1   2   4   5   4   2   1   1   2  

 

 No.Urut  Kode/Nama Subyek  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

       1  JEMI INTARYO       1   1   -   1   -   1   1   1   1   1   -   -  

       2  WIJI PURWANTA      -   1   1   1   1   -   -   -   1   1   1   -  

       3  ANDRIKO            1   1   1   1   -   -   -   1   1   1   -   -  

       4  DEWI SETYOWATI     1   1   1   -   1   -   1   1   -   -   -   1  

       5  JOKO SLAMET        -   1   -   -   -   1   -   -   -   -   1   -  

             Jml Jwb Benar   3   5   3   3   2   2   2   3   3   3   2   1  

 

 No.Urut  Kode/Nama Subyek  24  25  
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       1  JEMI INTARYO       1   1  

       2  WIJI PURWANTA      -   1  

       3  ANDRIKO            -   1  

       4  DEWI SETYOWATI     1   -  

       5  JOKO SLAMET        -   -  

             Jml Jwb Benar   2   3  

 

Daya Pembeda 
Jumlah Subyek= 20 

Klp atas/bawah(n)= 5 

Butir Soal= 25 

Nama berkas: D:\Bahtiar\DATA ANATES\DATA1 Bahtiar.ANA 

 

 No Butir  Kel. Atas  Kel. Bawah   Beda   Indeks DP (%)  

        1          5           5      0            0.00  

        2          4           0      4           80.00  

        3          4           1      3           60.00  

        4          2           2      0            0.00  

        5          3           4     -1          -20.00  

        6          5           5      0            0.00  

        7          5           4      1           20.00  

        8          5           2      3           60.00  

  No Butir  Kel. Atas  Kel. Bawah   Beda   Indeks DP (%)  

        9          5           1      4           80.00  

       10          4           1      3           60.00  

       11          4           2      2           40.00  

       12          4           3      1           20.00  

       13          1           5     -4          -80.00  

       14          2           3     -1          -20.00  

       15          5           3      2           40.00  

       16          4           2      2           40.00  

       17          4           2      2           40.00  

       18          5           2      3           60.00  

       19          3           3      0            0.00  

       20          1           3     -2          -40.00  

       21          3           3      0            0.00  

       22          3           2      1           20.00  

       23          4           1      3           60.00  

       24          4           2      2           40.00  

       25          5           3      2           40.00  

 

 

Tingkat Kesukaran 
Jumlah Subyek= 20 

Butir Soal= 25 

Nama berkas: D:\Bahtiar\DATA ANATES\DATA1 Bahtiar.ANA 

 

 

 No Butir  Jml Betul  Tkt. Kesukaran(%)      Tafsiran  

        1         17              85.00         Mudah  

        2          9              45.00        Sedang  

        3         12              60.00        Sedang  

        4          8              40.00        Sedang  

        5         14              70.00        Sedang  

        6         17              85.00         Mudah  

        7         16              80.00         Mudah  

        8         14              70.00        Sedang  

        9         13              65.00        Sedang  
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       10         12              60.00        Sedang  

       11         12              60.00        Sedang  

       12         14              70.00        Sedang  

       13         11              55.00        Sedang  

       14          9              45.00        Sedang  

       15         13              65.00        Sedang  

       16         15              75.00         Mudah  

       17         16              80.00         Mudah  

       18         15              75.00         Mudah  

       19         12              60.00        Sedang  

       20         12              60.00        Sedang  

       21         10              50.00        Sedang  

       22         10              50.00        Sedang  

       23         12              60.00        Sedang  

       24         15              75.00         Mudah  

       25         17              85.00         Mudah  

 

 

Korelasi Skor Butir Dengan Skor Total 
Jumlah Subyek= 20 

Butir Soal= 25 

Nama berkas: D:\Bahtiar\DATA ANATES\DATA1 Bahtiar.ANA 

 

             No Butir              Korelasi          Signifikansi  

                    1                -0.012                     -  

                    2                 0.425            Signifikan  

                    3                 0.406            Signifikan  

                    4                 0.135                     -  

                    5                 0.163                     -  

                    6                -0.058                     -  

                    7                 0.456            Signifikan  

                    8                 0.525     Sangat Signifikan  

                    9                 0.548     Sangat Signifikan  

                   10                 0.440            Signifikan  

                   11                 0.271                     -  

                   12                 0.271                     -  

                   13                -0.392                     -  

                   14                 0.125                     -  

                   15                 0.443            Signifikan  

                   16                 0.354                     -  

                   17                 0.083                     -  

                   18                 0.508     Sangat Signifikan  

                   19                 0.203                     -  

                   20                 0.169                     -  

                   21                 0.282                     -  

                   22                -0.083                     -  

                   23                 0.339                     -  

                   24                 0.354                     -  

                   25                 0.685     Sangat Signifikan  

 

 Catatan: Batas signifikansi koefisien korelasi sebagaai berikut: 

           df (N-2)  P=0,05  P=0,01     df (N-2)  P=0,05  P=0,01 

              10     0,576   0,708         60     0,250   0,325 

              15     0,482   0,606         70     0,233   0,302 

              20     0,423   0,549         80     0,217   0,283 

              25     0,381   0,496         90     0,205   0,267 

              30     0,349   0,449        100     0,195   0,254 

              40     0,304   0,393        125     0,174   0,228 

              50     0,273   0,354       >150     0,159   0,208 
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           Bila koefisien = 0,000  berarti tidak dapat dihitung. 

 

Kualitas Pengecoh 
Jumlah Subyek= 20 

Butir Soal= 25 

Nama berkas: D:\Bahtiar\DATA ANATES\DATA1 Bahtiar.ANA 

 

No Butir      a      b      c      d      e  *  

        1   17**    0--   2---     1+    0--  0  

        2     1-    9**   6---    3++     1-  0  

        3     1-    2++   5---   12**    0--  0  

        4     1-     4+    8**     4+    3++  0  

        5     1+     1+     2+     2+   14**  0  

        6    0--   17**     1+   2---    0--  0  

        7    2--    2--   16**    0--    0--  0  

        8    0--    0--     2+   4---   14**  0  

        9    0--    2++   5---   13**    0--  0  

       10   12**     3+     3+    2++    0--  0  

       11   12**    4--    2++    2++    0--  0  

       12    0--   14**    3--     2+     1+  0  

       13    0--     3+     3+     3+   11**  0  

       14    3++     1-    3++    9**     4+  0  

       15    2++     3-   13**    2++    0--  0  

       16     2-     2-   15**    0--    1++  0  

       17    2--   16**    0--    1++    1++  0  

       18     2-   3---    0--   15**    0--  0  

       19     1-   12**     3+     3+     1-  0  

       20   12**     3+     1-     3+     1-  0  

       21    3++    2++    3++    2++   10**  0  

       22    3++    3++    0--   10**     4-  0  

       23     3+    2++   12**    0--     3+  0  

       24   15**     2-     2-    0--    1++  0  

       25     1+   17**     1+    0--     1+  0  

 

 

 

 

Keterangan:  

** : Kunci Jawaban 

++ : Sangat Baik 

+  : Baik 

-  : Kurang Baik 

-- : Buruk 

---: Sangat Buruk 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

208 
 

C. Rangkuman 

Program Anates adalah program statistik untuk 

menganalisis butir soal yang di kembangkan oleh Drs 

Karno To, MPd. dosen di  Jurusan Psikologi Pendidikan 

dan Bimbingan  UPI yang berperan sebagai sistem analis 

dalam Anates versi  4.0 ini dan Yudi Wibisono, ST 

lulusan Teknik Informatika ITB yang berperan sebagai 

programmer untuk Anates versi 4.0. Anates sangat mudah 

untuk digunakan dan dipelajari. Saat ini Anates sudah 

mulai banyak digunakan oleh para guru untuk 

menganalisis butir soal. 

 

D. Tugas 

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 1-5 

orang/kelompok.  Carilah soal Ujian Nasional SD – SMA 

kemudian analisislah menggunakan ANATES  !. 

E. Penilaian 

Uraikan apa yang dimaksud dengan ANATES dan -

langkah -langkah penggunaanya! 

 

F. Daftar Rujukan 

1. Hedges, William D. (1966). Testing and evaluation 

for the sciences. California: Wadsworth Publishing 

Company, Inc. 

2. Hedges, Wiliam D. (1969). Testing and evaluation 

for the sciences in the seconday school. California: 

Wadsworth Publishing Company, Inc. 

3. Ign. Masidjo. (1995). Penilaian hasil belajar siswa 

di sekolah. Yogyakarta: Kanisius. 
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G. Bacaan yang Dianjurkan 

1. Sukardi. (2008). Evaluasi pendidikan: prinsip dan 

operasionalnya. Jakarta : Bumi Aksara. 
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BAB  XI 

ANALISIS SOAL EVALUASI HASIL BELAJAR 

SAINS (BERUPA SOAL ESSAI DENGAN 

PROGRAM STATISTIK SPSS) 

 

 

A. Pendahuluan 

Analisis butir soal dengan menggunakan SPSS 

(Staistical Program for Social Science) merupakan 

penelaahan butir soal secara kuantitatif yang 

penghitungannya menggunakan bantuan program 

komputer. SPSS adalah program aplikasi komputer untuk 

menganalisis data statistik, khususnya statistik untuk 

ilmu-ilmu sosial (social statistic science). Analisis data 

dengan menggunakan program komputer adalah sangat 

tepat. Karena tingkat keakuratan hitungan dengan 

menggunakan program komputer lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan diolah secara manual. 

Kegiatan menganalisis butir soal merupakan 

suatu kegiatan yang harus dilakukan guru untuk 

meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Tujuan 

penelaahan adalah untuk mengkaji dan menelaah 

setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu 

sebelum soal digunakan. Soal yang bermutu adalah 

soal yang dapat memberikan informasi setepat-

tepatnya sesuai dengan tujuannya, di antaranya dapat 

menentukan peserta didik mana yang sudah atau belum 

menguasai materi yang diajarkan guru. Analisis 

kuantitatif mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan 

diskriminasi soal yang termasuk validitas dan 

reliabilitas soal. 

Jadi, ada dua cara yang dapat digunakan dalam 



 
 

211 
 

penelaahan butir soal yaitu penelaahan soal secara 

kualitatif dan kuantitatif. Penelaahan soal secara 

kuantitatif yang dimaksudkan adalah penelaahan butir 

soal didasarkan pada data empirik dari butir soal yang 

bersangkutan. Data empirik ini diperoleh dari soal yang 

telah diujikan.  

 

B. Uraian Materi 

1. Mengolah Data Soal Essai (Uraian) 

Mengolah hasil yang dilakukan dengan maksud 

untuk memberikan makna terhadap data yang telah 

berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi, analisis 

soal yang dimaksudkan yakni berupa soal uraian. 

Soal uraian adalah soal yang jawabannya menurut 

peserta tes untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-

hal yang telah dipelajarinya dengan cara 

mengemukakan gagasan tersesbut dalam bentuk 

tulisan. 

Tes uraian (essay test), atau sering dikenal 

dengan tes subyektif adalah salah satu jenis tes hasil 

belajar yang memiliki karakteristik; a) berbentuk 

petanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban 

berupa uraian atau peran kalimat yang pada 

umumnya cukup panjang, b) bentuk pertanyaan atau 

perintah menuntut kepada testee atau memberikan 

penjelasan, komentar, penafsiran, membandingkan, 

membedakan dan sebagainya, c) jumlah butir 

soalnya terbatas yakni antara 5 sampai 10 butir, d) 

butir-butir soal diawali dengan kata-kata: 

”jelaskan...”,”terangkan...”, ”Uraikan...”, 

”mengapa...”,  ”bagaimana... atau kata-kata yang 

serupa dengan itu (Anas Sudijono, 1996). 
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a. Mengaktifkan SPSS 

 Cara mengaktifkan SPSS: 

1. Klik Start > All Programs > SPSS for Windows > 

SPSS 15.0 for Windows 

2. Muncul jendela SPSS 15.0 for Windows 

a. Jika belum ada file yang telah dibuat, klik Cancel, 

atau 

b. Jika ada file yang telah dibuat, pilih Open an 

existing data source, kemudian double-click More 

Files > pilih lokasi penyimpanan file Anda, lalu 

pilih file Anda > klik Open. 

3. Muncul SPSS Data Editor. 

 

b. Window SPSS 

Ada empat window dalam SPSS, yaitu: 

1. Data Editor: muncul pertama kali pada saat membuka 

SPSS, terdiri dari: 

a. File  berfungsi untuk menangani hal-hal yang 

berhubungan dengan file data, seperti membuat file 

baru, membuka file tertentu, mengambil data dari 

program lain, dan mencetak isi Data Editor. 

b. Edit  berfungsi untuk menangani hal-hal yang 

berhubungan dengan memperbaiki atau mengubah 

nilai data (duplikasi data, menghilangkan data, dan 

edit data). Selain itu, juga berfungsi untuk 

mengubah setting pada Options (seperti Output 

Label dan Script). 

c. View  berfungsi untuk mengatur toolbar (status 

bar dan penampakan value label). 

d. Data  berfungsi untuk membuat perubahan data 

SPSS secara keseluruhan, seperti mengurutkan data, 
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menyeleksi data berdasarkan kriteria tertentu, dan 

menggabung data. 

e. Transform  berfungsi untuk membuat perubahan 

pada variable yang telah dipilih dengan kriteria 

tertentu. 

f. Analyze  berfungsi untuk melakukan semua 

prosedur perhitungan statistik, seperti uji t, uji F, 

regresi, time series, dll. 

g. Graphs  berfungsi untuk membuat berbagai jenis 

grafik untuk mendukung analisis statistik, seperti 

Pie, Line, Bar, dan kombinasinya. 

h. Utilities  menu tambahan yang mendukung 

program SPSS, seperti: 

 Memberi informasi tentang variable yang 

sekarang sedang dikerjakan 

 Mengatur tampilan menu-menu yang lain 

i. Window  berfungsi untuk berpindah (switch) di 

antara menu-menu yang lain di SPSS. 

j. Help  berfungsi untuk menyediakan bantuan 

informasi mengenai program SPSS yang dapat 

diakses secara mudah dan jelas. 

2. Menu Output Viewer: menampilkan hasil pengolahan 

data atau informasi. 

3. Menu Syntax Editor: file teks yang berisi berbagai 

perintah SPSS dan dapat diketik secara manual. 

4. Menu Script Editor: digunakan untuk melakukan 

berbagai pengerjaan SPSS secara otomatis, seperti 

membuka dan menutup File, Ekspor Chart, dan 

penyesuaian bentuk Output. 

 

c. Jenis Data 

Ada 4 jenis data: 
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1. Data nominal (kategorikal) data berupa kode, misal: 

1=Laki-Laki                  dan 2=Perempuan. 

2. Data ordinal  data berupa kode tapi memiliki urutan 

tertentu, misal 1=sangat setuju; 2=setuju; 3=netral; 

4=tidak setuju; 5=sangat tidak setuju 

3. Data interval  data metrik yang bukan berupa kode, 

misal data temperatur udara, penentuan waktu (jam) 

4. Data rasio  data metrik bukan kode dan mempunyai 

nol mutlak, misal data berat badan, penjualan barang, 

gaji karyawan 

 

d. Menginput Data 

Cara menginput data: 

1. Buka lembar kerja baru 

2. Menamai variabel yang diperlukan, dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Klik tab sheet Variable View yang terletak di kiri 

bawah layar. 

b. Muncul tampilan pemasukan variabel baru dengan 

urutan Name, Type, dan seterusnya. 

 Name: untuk mengisi nama variabel dan 

biasanya ditulis dengan huruf kecil. 

 Type: jenis data, yaitu data numerik (berupa 

angka) dan data string (berupa huruf atau 

gabungan huruf dan angka). 

 Width: jumlah digit untuk masing-masing 

variabel. 

 Decimals: jumlah desimal. 

 Label: keterangan untuk nama variabel. 

 Values: untuk data yang membutuhkan 

keterangan untuk pengkategorian, misal: 

1=Laki-Laki dan 2=Perempuan. 
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 Missing: data yang hilang atau tidak ada isinya. 

 Column: lebar kolom yang dibutuhkan untuk 

memasukkan data. 

 Align: posisi data, yaitu di kanan, kiri, atau 

tengah sel. 

 Measure: tipe variabel untuk menentukan jenis 

analisis, yaitu nominal, ordinal, atau scale 

(data jenis interval/rasio) 

3. Mengisi data, dengan cara sbb.: 

a. Klik tab sheet Data View yang terletak di kiri 

bawah layar. 

b. Input data sesuai dengan nama variabelnya. 

 

e. Pengujian Data 

1. Statistik Deskriptif 

Ada 4 cara menampilkan statistik deskriptif 

dari suatu data: 

a. Ringkasan setiap data: klik Analyze > Reports > 

Case Summaries 

b. Statistik deskriptif awal (first look): klik Analyze 

> Descriptive Statistics > Frequencies 

c. Statistik deskriptif beberapa variabel dalam satu 

tabel: klik Analyze > Descriptive Statistics > 

Descriptives 

d. Statistik deskriptif yang kompleks, termasuk 

pengujian data: klik Analyze > Descriptive 

Statistics > Explore. 
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f. Uji Reliabilitas dan Validitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk 

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach’s Alpha >0,60 (Nunnally dalam Ghozali, 

2005). Semakin tinggi nilai Cronbach’s Alpha semakin 

tinggi reliabilitas sebuah kuesioner. 

Cara menguji reliabilitas: 

1. Klik Analyze > Scale > Reliability Analysis 

2. Items: Masukkan item kuesioner 

3. Klik Statistics, kemudian diisi: 

a. Descriptives for: pilih Item, Scale, Scale if item 

deleted 

b. Inter-Item: pilih Correlations 

c. Klik Continue 

4. Klik OK  

Validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Untuk mengetahui bahwa pertanyaan-

pertanyaan dalam variabel-variabel adalah valid 

(construct validity) maka dilakukan confirmatory factor 

analysis. Variabel-variabel diharapkan memiliki nilai 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(KMO MSA) >0,5 sehingga confirmatory factor analysis 

dapat dilakukan. Selain itu, nilai eigenvalue harus >1 dan 

masing-masing butir pertanyaan dari setiap variabel 

diharapkan memiliki factor loadings >0,40. Semakin 



 
 

217 
 

tinggi angka factor loading semakin baik construct 

validity dari suatu variabel (Hair, et al., 1998). 

g. Cara menguji validitas: 

1. Klik Analyze > Data Reduction > Factor 

2. Variables: masukkan seluruh pertanyaan 

kuesioner 

3. Klik tombol Descriptives dan pilih KMO and 

Bartlett’s test of sphericity, kemudian klik 

Continue 

4. Klik Rotation dan pilih Varimax, kemudian klik 

Continue 

5. Klik Extraction, kemudian pada Extract pilih 

Number of factors: 2, kemudian klik Continue 

6. Klik OK 

h. Analisis hasil dari uji validitas: 

Untuk mengetahui apakah setiap variabel 

memiliki factor loadings >0,40, dapat dilihat dari tabel 

Rotated Component Matrix. Jika setiap kuesioner 

menunjukkan factor loadings >0,40 dan mengelompok di 

satu kelompok (kelompok 1 atau kelompok 2) maka 

menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam suatu 

variabel valid. Jika terdapat kuesioner yang tidak 

mengelompok di satu kelompok dan memiliki factor 

loadings <0,40 maka kuesioner tersebut harus 

dikeluarkan/dibuang. 

i. Bentuk pengujian data 

Ada dua bentuk pengujian data: 

1. Pengujian menggunakan grafik/plot 

2. Pengujian menggunakan alat uji statistik, seperti 

skewness dan kurtosis, uji Kolmogorov-Smirnov 

(untuk menguji apakah data berdistribusi normal 



 
 

218 
 

atau tidak), uji Levene (untuk menguji apakah dua 

sampel mempunyai varians yang sama atau tidak). 

j. Uji normalitas 

Untuk mengetahui alat analisis yang digunakan 

(parametrik atau non parametrik), data harus diuji apakah 

berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data diuji 

dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 

Cara melihat hasil dari uji normalitas: 

1. Jika signifikansi <0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal 

2. Jika signifikansi >0,05 maka data berdistribusi 

normal 

k. Statistik Inferensi 

1. Jika data berdistribusi normal  menggunakan 

statistik parametrik 

2. Jika data tidak berdistribusi normal  

menggunakan statistik non parametrik 

l. Statistik Parametrik  

Pemahaman Statistik Parametrik    

Metode statistik parametrik digunakan untuk data 

yang berdistribusi normal atau mendekati normal. 

  

Uji satu sampel 

Ada dua jenis pengujian untuk menguji satu sampel: 

1. Uji z  jika jumlah sampel √30, caranya dengan 

menggunakan menu uji t karena SPSS tidak 

menyediakan perhitungan untuk uji z 

2. Uji t  jika jumlah sampel <30, caranya: klik 

Analyze > Compare Means > One Sample T-Test 
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Uji dua sampel 

Asumsi yang harus dipenuhi untuk menguji dua 

sampel: 

1. Kedua sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal 

2. Varians kedua sampel sama 

3. Sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain 

Jika asumsi tidak terpenuhi, dapat menggunakan 

metode statistik non parametrik.  

Cara melihat apakah kedua sampel memiliki 

varians yang sama adalah dengan melihat hasil Test of 

Homogeneity of Variances. Jika dari uji tersebut 

menunjukkan signifikansi (Sig.) >0,05 maka varians 

kedua sampel adalah sama/identik. 

Dua macam uji dua sampel: 

1. Uji Sampel Independen  klik Analyze > Compare 

Means > Independent Sample T-Test 

2. Uji Sampel Dependen  klik Analyze > Compare 

Means > Paired Sample T-Test 

  

Uji ANOVA 

Uji ANOVA digunakan untuk menguji lebih dari 

dua sampel. Caranya adalah sebagai berikut: 

1. Klik Analyze > Compare Means > One Way 

ANOVA 

2. Muncul kotak dialog yang berisi berikut ini: 

a. Dependent List: diisi variabel dependen yang 

akan diuji. 

b. Factor: diisi untuk variabel pengelompokan 

c. Klik Option dan pengisiannya dengan cara sbb.: 
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 Statistics: pilih Descriptive dan 

Homogeneity-of-variance 

 Missing value: jika tidak ada data yang 

kosong, diabaikan saja (tetap pada default 

Exclude cases analysis by analysis). 

 Tekan Continue 

d. Klik Post-Hoc (analisis lanjutan dari Ftest) dan 

pengisiannya dengan cara sbb.: 

  Klik Bonferroni dan Tukey 

 Tekan Continue 

e. Klik OK 

  

Analisis Hasil 

Jika hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa 

signifikansi (Sig.) <0,05 maka hipotesis yang diuji 

(hipotesis alternatif) didukung. Sebaliknya, jika hasil uji 

ANOVA menunjukkan bahwa signifikansi (Sig.) >0,05 

maka hipotesis yang diuji (hipotesis alternatif) tidak 

didukung. 

 

m. Statistik Non Parametrik 

Pemahaman Statistik Non Parametrik 

Statistik non parametrik digunakan untuk data 

yang tidak berdistribusi normal atau jumlah data sangat 

sedikit serta level data adalah nominal atau ordinal. 

Uji Satu Sampel 

Uji non parametrik yang menguji satu sampel, 

yaitu: 

1. Uji Binomial 
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2. Uji Runs (Runs Test) 

3. Uji Kolmogorov-Smirnov untuk satu sampel 

 

n. Uji Chi-Square 

Uji Chi-Square digunakan untuk menguji 

apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang 

hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel 

tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. 

Uji ini disebut juga uji keselarasan (goodness of fit test) 

karena untuk menguji apakah sebuah sampel selaras 

dengan salah satu distribusi teoritis (seperti distribusi 

normal, uniform, binomial, dan lainnya). 

 

o. Uji Data Dua Sampel Berhubungan (Dependen) 

Uji data dua sampel berhubungan terdiri dari: 

1. Uji Peringkat-Bertanda Wilcoxon (Wilcoxon 

Signed Ranks Test) 

2. Uji Tanda (Sign) 

3. Uji McNemar (McNemar Test) 

 

Uji Data Dua Sampel Tidak Berhubungan 

(Independen) 

Uji data dua sampel tidak berhubungan terdiri 

dari: 

1. Uji Mann-Whitney (Mann-Whitney Test) 

2. Uji Kolmogorov-Smirnov (Two-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test) 

3. Uji Wald-Wolfowitz (Wald-Wolfowitz Test) 

Uji Data Tiga atau Lebih Sampel Berhubungan 

(Dependen) 
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Uji data tiga atau lebih sampel berhubungan terdiri 

dari: 

1. Uji Friedman (Friedman Test) 

2. Uji Keselarasan/Konkordasi Kendall (Kedall’s W 

Test) 

3. Uji Cochran (Cochran Test) 

 

Uji Data Tiga Sampel atau Lebih Tidak 

Berhubungan (Independen) 

Uji data tiga sampel atau lebih tidak berhubungan terdiri 

dari: 

1. Uji Kruskal Wallis (Kruskal Wallis) 

2. Uji Median (Median Test) 

Uji Korelasi dan Uji regresi 

p. Pemahaman korelasi dan regresi 

Korelasi mengukur apakah ada hubungan yang 

signifikan antara dua variabel sedangkan regresi 

mengukur seberapa jauh hubungan kedua variabel 

tersebut. 

q. Korelasi 

Cara melakukan uji korelasi: 

1. Klik Analyze > Correlate > Bivariate 

2. Pengisian: 

a. Variable: diisi variabel yang akan dikorelasi 

b. Pilih Pearson pada Correlation Coefficients 

c. Pilih Two-tailed pada Test of Significance 

d. Klik Flag significant correlations  tanda untuk 

menampilkan tingkat signifikansi 5% dan/atau 

10% pada output atau tidak 

e. Klik Option, kemudiaan diisi sbb.: 
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 Statistics: diabaikan saja 

 Missing value: tetap pada default yaitu 

Exclude cases pairwise 

 Tekan Continue 

3. Klik OK 

 

r. Regresi 

Ada dua regresi, yaitu: 

1. Regresi Sederhana  jika variabel independen 

hanya satu. 

2. Regresi Berganda  jika variabel independen lebih 

dari satu. 

Cara melakukan uji regresi sederhana: 

1. Klik Analyze > Regression > Linear 

2. Pengisian: 

a. Dependent: diisi variabel dependen 

b. Independent(s): diisi variabel independen 

c. Case Labels: keterangan pada kasus 

d. Method: cara memasukkan/seleksi variabel. 

Untuk keseragaman, pilih default yang ada, yaitu 

Enter (prosedur pemilihan variabel di mana 

semua variabel dalam blok dimasukkan dalam 

perhitungan single step. 

3. Klik Option dan diisi: 

a. Stepping Method Criteria: diisi standar 

probabilitas untuk uji F yaitu 5% (Entry: .05) 

b. Include constant in equation (menyertakan 

konstanta): diklik 

c. Missing value (data yang hilang): tetap pada 

default, yaitu Exclude cases listwise. 

d. Klik Continue 

4. Klik Statistics dan diisi: 
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a. Regression Coefficients: tetap pada default, yaitu 

Estimate 

b. Klik pilihan Descriptives dan tetap pada default 

pilihan Model fit 

c. Residuals: klik pada Casewise diagnostics, 

kemudian pilih all cases untuk melihat pengaruh 

regresi terhadap semua daerah 

d. Klik Continue 

5. Klik Plots (berhubungan dengan gambar/grafik 

untuk regresi). Kemudian diisi seperti berikut ini: 

a. Klik pilihan SDRESID dan masukkan ke pilihan 

Y. Lalu klik sekali lagi pada pilihan ZPRED dan 

masukkan ke pilihan X. Setelah kedua variabel Y 

dan X terisi, klik tombol Next untuk melanjutkan 

pengisian plot kedua. 

b. Tampak variabel Y dan X kosong kembali. 

Sekarang klik pilihan ZPRED dan masukkan ke 

pilihan Y. Lalu klik sekali lagi pada pilihan 

DEPENDNT dan masukkan ke pilihan X. 

c. Untuk plot ketiga, pada pilihan Standardized 

Residual Plots, klik pada Normal Probability 

Plot. 

d. Klik Continue. 

6. Klik OK. 

Cara melakukan uji regresi berganda: 

1. Klik Analyze > Regression > Linear 

2. Pengisian: 

a. Dependent: variabel tergantung 

b. Independent(s): variabel bebas 

c. Case Labels: keterangan pada kasus 

d. Method: tetap pada default yang ada, yaitu Enter 

3. Klik Options dan diisi seperti berikut ini: 
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a. Stepping Method Criteria: pilih Use probability 

of F dan isi Entry: .05 

b. Tetap pada default Include constant in equation 

c. Missing value: Exclude cases pairwise 

d. Klik Continue 

4. Klik Statistics dan diisi seperti berikut ini: 

a. Regression Coefficients: pilih Estimates 

b. Pilih Model Fit dan Descriptives 

c. Residuals dikosongkan saja 

d. Klik Continue 

5. Klik Plots, kemudian klik Produce all partial plots, 

lalu klik Continue 

6. Klik OK 

Soal-soal Latihan 

Soal 1 

Buatlah data berikut ini di SPSS! 

 

No Grup Gender Umur Status Penghasilan 

1 1 2 27 1 2 

2 1 1 32 2 3 

3 1 1 55 1 6 

4 1 2 59 1 4 

5 1 1 31 2 5 

6 1 2 35 1 4 

7 1 1 33 1 4 

8 1 1 34 1 3 

9 1 2 27 2 2 

10 1 2 28 2 4 

11 2 1 25 2 2 

12 2 1 25 2 1 

13 2 2 26 2 1 

14 2 2 31 1 2 
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No Grup Gender Umur Status Penghasilan 

15 2 2 25 2 4 

16 2 2 25 2 1 

17 2 1 34 1 4 

18 2 1 23 2 1 

19 2 2 23 2 1 

20 2 1 28 1 1 

21 2 1 24 2 3 

22 2 2 24 2 2 

 

 

Keterangan:  

Grup 1=Dosen; 2=Mahasiswa 

Gender 1=Laki-Laki; 2=Perempuan 

Status 1=Menikah; 2=Belum Menikah 

Penghasilan 1=<1jt; 2=1jt-1,5jt; 3=1,5jt-2jt; 4=2jt-3jt; 5=3jt-5jt; 6=>5jt 
 

Soal 2 

Bandingkanlah mana yang lebih baik kinerjanya antara 

perusahaan Cathay Pasific Airways Ltd. dan Singapore 

Airlines Ltd. berdasarkan rasio-rasio berikut ini! Alat uji 

statistik apa yang digunakan untuk membandingkan 

kinerja antar kedua perusahaan tersebut? 

 

Current Ratio 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Cathay 1.41 1.42 1.65 1.38 1.40 1.00 1.17 

SIA 0.94 0.89 0.92 0.68 0.92 1.27 1.23 

Rasio Perputaran Total Aktiva 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Cathay 0.45 0.53 0.46 0.49 0.41 0.57 0.72 
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SIA 0.58 0.61 0.55 0.59 0.52 0.59 0.62 

 

Rasio Utang 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Cathay 0.63 0.58 0.58 0.58 0.61 0.61 0.61 

SIA 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 

 

ROA 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Cathay 0.04 0.08 0.01 0.07 0.03 0.08 0.06 

SIA 0.07 0.08 0.06 0.04 0.04 0.07 0.06 
 

Soal 3 

PT. Sukses Abadi yang merupakan distributor telepon 

genggam mengadakan outbond training bagi karyawan 

bagian marketing agar mereka lebih bersemangat lagi 

dalam memasarkan produk perusahaan tersebut. Bagian 

personalia PT. Sukses Abadi ingin menguji apakah terjadi 

peningkatan penjualan unit telepon genggam antara 

sebelum dan sesudah diadakan outbond training. Datanya 

sebagai berikut: 

 

Karyawan Sebelum Sesudah 

1 12 13 

2 14 13 

3 13 14 

4 9 14 

5 10 12 

6 14 13 

7 15 16 
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8 12 15 

9 13 13 

10 11 12 

11 11 11 

12 12 11 

13 13 15 

14 15 17 

Karyawan Sebelum Sesudah 

15 16 17 

16 17 18 

17 14 15 

18 15 18 

19 15 15 

20 17 16 

Pertanyaan: 

Alat uji statistik apa yang digunakan untuk menguji data 

di atas? 
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Soal 4 

Dalam suatu tes, seorang peneliti ingin mengetahui skor 

kemampuan dasar mahasiswa yang diambil dari 4 

fakultas, yaitu Fakultas Teknik, MIPA, Ekonomi, dan 

Sastra. Masing-masing fakultas diambil sampel sebanyak 

10 orang. Skor tersebut nilainya antara 0 sampai dengan 

100. Datanya adalah sebagai berikut: 

Mahasiswa Skor Fakultas 

1 75 Teknik 

2 55 Teknik 

3 59 Teknik 

4 60 Teknik 

5 70 Teknik 

6 75 Teknik 

7 76 Teknik 

8 66 Teknik 

9 71 Teknik 

10 77 Teknik 

11 74 MIPA 

12 75 MIPA 

13 64 MIPA 

14 64 MIPA 

15 68 MIPA 

16 70 MIPA 

17 70 MIPA 

18 85 MIPA 

19 65 MIPA 

20 68 MIPA 



 
 

230 
 

21 54 Ekonomi 

22 58 Ekonomi 

23 60 Ekonomi 

24 74 Ekonomi 

Mahasiswa Skor Fakultas 

25 69 Ekonomi 

26 65 Ekonomi 

27 70 Ekonomi 

28 72 Ekonomi 

29 65 Ekonomi 

30 60 Ekonomi 

31 64 Sastra 

32 58 Sastra 

33 57 Sastra 

34 60 Sastra 

35 64 Sastra 

36 66 Sastra 

37 65 Sastra 

38 55 Sastra 

39 64 Sastra 

40 60 Sastra 

 

Ujilah data di atas menggunakan uji statistik one-way 

ANOVA! (Ingat, sebelum melakukan uji one-way 

ANOVA, uji asumsi harus terpenuhi.) 

 

Soal 5 

Uji hasil dari kuesioner berikut ini menggunakan uji 

reliabilitas dan validitas! 
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No Grup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 2 

2 1 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 

3 1 2 5 4 2 1 5 2 3 4 2 3 4 3 5 4 

4 1 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 

5 1 3 2 5 2 4 2 2 4 4 2 3 3 3 4 2 

6 1 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 5 3 4 4 4 

7 1 2 2 2 1 2 2 1 5 4 2 5 1 2 2 1 

8 1 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 

9 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 2 

10 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 

11 2 3 4 3 1 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 

12 2 3 4 4 2 3 4 2 3 5 4 4 4 3 2 3 

13 2 3 4 1 2 4 4 2 4 2 4 4 2 2 2 4 

14 2 2 2 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 2 

15 2 2 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 

16 2 1 2 2 2 3 2 2 2 4 2 4 4 2 4 1 

17 2 1 1 3 1 3 2 1 3 3 1 5 3 2 2 1 
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No Grup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

18 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 5 3 2 4 2 

19 2 2 4 1 2 2 5 1 4 5 3 4 5 5 3 4 

20 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 

22 2 2 1 1 1 4 1 2 4 2 1 4 1 1 4 1 

 

Ket: 1=STS; 2=TS; 3=N; 4=S; 5=SS 

 

Grup   1=Dosen; 2=Mahasiswa 

   

Pertanyaan: 

1. Apakah kuesioner-kuesioner tersebut reliable untuk menjadi indikator dari suatu 

variabel? 

2. Kuesioner-kuesioner mana saja yang harus dikeluarkan karena tidak valid (factor 

loadings <0,4)? 
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Soal 6 

Analisis data berikut ini menggunakan regresi! 

 

Daerah 

Sales 

(juta 

rupiah) 

Promosi 

(juta 

rupiah) 

Outlet 

(m2) 

Jakarta 205 26 159 

Tangerang 206 28 164 

Bekasi 254 35 198 

Bogor 246 31 184 

Bandung 201 21 150 

Semarang 291 49 208 

Solo 234 30 184 

Yogya 209 30 154 

Surabaya 204 24 149 

Purwokerto 216 31 175 

Madiun 245 32 192 

Tuban 286 47 201 

Malang 312 54 248 

Kudus 265 40 166 

Pekalongan 322 42 287 

 

 

C.  Rangkuman 

ada dua cara yang dapat digunakan dalam 

penelaahan butir soal yaitu penelaahan soal secara 

kualitatif dan kuantitatif. Penelaahan soal secara 

kuantitatif yang dimaksudkan adalah penelaahan butir 

soal didasarkan pada data empirik dari butir soal yang 
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bersangkutan. Data empirik ini diperoleh dari soal yang 

telah diujikan.  

 

D. Tugas 

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 1-5 

orang/kelompok.  Carilah data yang terdapat dalam 

skripsi kemudian analisislah menggunakan salah satu uji 

yang telah dipelajari  ! 

E. Penilaian 

Uraikan langlah-langkah uji Normalitas dan Homogenitas 

menggunakan SPSS! 
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