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KATA PENGANTAR DEKAN 
 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat & 

Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan agung Nabi 

Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya 

sampai hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan hidayah Allah 

SWT, program penulisan buku ajar dan referensi telah dapat 

dirampungkan. 

 

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, baik 

buku ajar maupun buku referensi sejatinya sudah diatur dalam 

UU Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan UU 

Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan sejumlah 

regulasi lainnya. Pasal 12 UU No.12 tahun 2012 dengan tegas 

menyebutkan bahwa dosen secara perseorangan atau kelompok 

wajib menulis buku ajar atau buku teks yang diterbitkan oleh 

perguruan tinggi sebagai salah satu sumber belajar. 

 

Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2020 

adalah upaya Fakultas untuk berkontribusi dalam 

impelementasi undang-undang di atas, dimana secara 

kuantitatif, grafik riset dan publikasi dosen PTKI masih harus 

terus ditingkatkan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan mutu 

pembelajaran dengan mewujudkan suasana akademik yang 

kondusif dan proses pembelajaran yang efektif, efisien dengan 

kemudahan akses sumber belajar bagi dosen dan mahasiswa. 

Publikasi ini juga diharapkan men-support peningkatan karir 

dosen dalam konteks kenaikan jabatan fungsional dosen yang 

ujungnya berdampak pada peningkatan status dan peringkat 

akreditasi program studi dan perguruan tinggi. 
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Secara bertahap, Fakultas terus berikhtiar meningkatkan 

kuantitas dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 

berjumlah 10 judul buku dan meningkat cukup signifikan tahun 

2020 menjadi 100 judul yang terdistribusi dalam 50 judul buku 

ajar dan 50 judul buku referensi. Ikhtiar Fakultas tidak berhenti 

pada level publikasi, namun berlanjut pada pendaftaran Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) dosen di Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2020 menghasilkan 100 HKI 

dosen. 

 

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2020 berorientasi 

interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon 

Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang 

mendialogkan metode dalam Islamic studies konvensional 

berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode 

humanities studies kontemporer seperti sosiologi, antropologi, 

psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi dan juga 

dengan metode ilmu eksakta (natural scincies) yang berkarakter 

induktif-rasional. Dari 100 judul buku, terdapat 10 judul tematik 

yang menjawab problem epistimologis pendidikan Islam, 

terutama terkait misi Kementerian Agama RI seperti moderasi 

Islam (Islam washathiyah), pendidikan inklusi, pendidikan anti 

korupsi, pendidikan karakter, pendidikan multikultural, etno-

pedagogik, pembelajaran DARING (dalam jaringan), 

pendidikan & isu gender, ragam pesantren (pesisir, 

enterprenuer), dan tema teraktual yaitu merdeka belajar dan 

kampus merdeka. 

 

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 

dukungan Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H Mutawali, M.Ag 

dan jajarannya, kepada 100 penulis yang telah berkontribusi 

dalam tahapan kompetisi buku tahun 2020, dan tak terlupakan 
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juga editor dari dosen sebidang dan penerbit yang tanpa 

sentuhan zauqnya, perfomance buku tak akan semenarik ini. Tak 

ada gading yang tak retak; tentu masih ada kurang, baik dari 

substansi maupun teknis penulisan, di ‘ruang’ inilah kami 

harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. Semoga agenda ini 

menjadi amal jariyah dan hadirkan keberkahan bagi sivitas 

akademika UIN Mataram dan ummat pada umumnya.    

 

       Mataram,   29 Oktober 2020 M 

                  12 Rabi’ul Awal 1442 H 

                         Dekan,  

 

 

 

 

               Dr. Hj. Lubna, M.Pd. 

               NIP. 196812311993032008 
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PRAKATA PENULIS 

 

Bismillahirrohmannirrohim…Alhamdulillahirobbil alamin. 

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT  atas limpahan 

rahmat dan karunia_Nya,  selawat serta salam kehadirat Nabi 

Besar Muhammad SAW yang menuntun manusia dari 

kebodohan ilmu berpikir menuju kepandaian berpikir di dunia 

dalam ajaran Islam yang rahmatan lil alamin sehingga penulis 

dapat menyelesaikan  penyusunan buku bahan ajar dengan judul 

“Evaluasi Pembelajaran Matematika”. 

 

Ucapan terimakasih penulis kepada yang terhormat: 

1. Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag., Rektor Universitas Islam 

Negeri Mataram (UIN Mataram) 

2. Dr. Hj. Lubn, M.Pd, Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan (FTK-UIN Mataram) 

3. Seluruh Pimpinan dilingkungan Rektorat, Dekanat, dan 

Jurusan serta civitas akademika UIN Mataram 

 

Semoga semua yang berperan pada penulisan buku bahan ajar 

ini diberikan pahala dan menjadi catatan amal jariyah yang 

diberkahi Allah SWT. Aamin Ya Robbal Alamin. Semoga buku 

bahan ajar ini bermanfaat, kemudian penulispun menyadari 

bahwa tetap membutuhkan masukan, syaran dan kritikan untuk 

kesempurnaan buku bahan ajar ini. 

   

Mataram, 24 November 2020  

Penulis, 

 

 

 

Erpin Evendi 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 

A. Identitas Mata Kuliah1 
Nama Program Studi : Tadris Matematika 
Nama Mata Kuliah : Evaluasi Pembelajaran Matematika 
Kode Mata Kuliah : MAT 3508 
Semester   : 5 
Jumlah SKS  : 3 
Dosen Pengampu : Erpin Evendi, M.Pd 

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah2 : 
1. Mampu melaksanakan  pembelajaran  matematika secara profesional dengan mengaplikasikan konsep  dan  

prinsip  didaktik-pedagogis dan keilmuan  matematika  dan memanfaatkan IPTEKS guna meningkatkan 
prestasi dan/atau menyelesaikan masalah pembelajaran matematika 

2. Mampu menyusun instrumen dan melaksanakan evaluasi pembelajaran  matematika secara profesional 
dengan mengaplikasikan konsep  dan  prinsip  didaktik-pedagogis dan keilmuan  matematika  dan 
memanfaatkan IPTEKS guna meningkatkan prestasi dan/atau menyelesaikan masalah pembelajaran 
matematika 

3. Mampu mengembangkan kurikulum pendidikan matematika yang relevan dengan menggunakan 
metodologi pengembangan yang sesuai pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

4. Mampu mengegola pendidikan dan pembelajaran. 
5. Menguasai  konsep  dan  prinsip  didaktik-pedagogis   untuk pembelajaran matematika pada satuan 

pendidikan dasar dan menengah. 
6. menguasai teori evaluasi dan teknik pengembangan instrumen evaluasi tes dan non-tes. 
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C. Tahapan Pembelajaran Mata Kuliah selama 1 semester 
Pertemuan Kemampuan Akhir3 Bahan Kajian4 Metode 

Pembelajaran5 

Waktu 

Ke-1 Mahasiswa memiliki 

gambaran awal tentang 

perkuliahan 

Pembukaan perkuliahan: Identifikasi 

karakteristik mahasiswa peserta 

perkuliahan, tata tertib perkuliahan, 

jadwal perkuliahan, tujuan dan tugas 

yang harus dikerjakan mahasiswa, dan 

isi perkuliahan selama satu semester 

Ekspositori 3 x 60 

menit 

Ke-2 
Mampu memahami 

definisi Pengukuran, 

Penilaian dan Evaluasi 

pembelajaran 

Matematika pada 

prinsip-prinsip Al-

Qur’an dan Sunnah. 

 

Pendahuluan: pengertian pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi 

Ekspositori  3 x 60 

menit 

Ke-3 Fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, 

ruang lingkupi evaluasi pembelajaran 

Matematika. 

Ekspositori  

Ke-4 Prosudur dan ruang lingkup evaluasi 

pembelajaran Matematika 

 

Ekspositori dan 

penugasan  

3 x 60 

menit 
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Ke-5 Mampu memahami 

penilaian outhentik 

dengan jenis-jenisnya 

termasuk penilaian 

berorientasi HOTS, 

tentang penyusunan 

soal HOTS dengan 

tingkatan kognitif, 

karakteristik, dan 

perannya 

Penilaian outhentik, jenis-jenis 

penilaian authentik pada tingkatan 

kognitif(LOTS,MOTS,&HOTS) 

Ekspositori   3 x 60 

menit 

Ke-6 Karakteristik soal HOTS Ekspositori   3 x 60 

menit 

Ke-7 Penyusunan Soal HOTS Ekspositori dan 

penugasan  

3 x 60 

menit 

Ke-8 UJIAN TENGAH SEMESTER 90 menit 

Ke-9 

Mampu memahmi 

teknik evaluasi (tes 

dan non tes)  

Instrument tes: 

1. Penyusunan kisi-kisi tes 
2. Menentukan bentuk tes 
Bentuk Instrumen Tes Matematika 

Ekspositori  3 x 60 

menit 

Ke-10 

 

Instrumen Non Tes  dan Bentuk 

Instrument Non Tes 

Ekspositori dan 

penugasan  

3 x 60 

menit 
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Ke-11 

 

Mampu memahami 

kualitas alat evaluasi 

Validitas, Reliabilitas, Daya Pembeda,   

Indeks Kesukaran, Efektivitas Pilihan, 

Obyektivitas, dan Praktikabilitas 

Ekspositori dan 

penugasan  

3 x 60 

menit 

Ke-12 Mampu mengolah data 

hasil evaluasi  

1. Pengertian Skor dan Nilai 
2. Skala Pengukuran 
3. Acuan Penilaian 
4. Penentuan Skor 

Ekspositori dan 

Penugasan 

3 x 60 

menit 

Ke-13 

Mampu Menganalisis 

Hasil Tes 

Pengembangan Soal Pilihan(multiple 

choice)  

Ekspositori dan 

Penugasan 

3 x 60 

menit 

Ke-14 Pengembangan Soal Essay Ekspositori dan 

Penugasan 

3 x 60 

menit 

Ke-15 Analisis Soal multiple choice 

menggunakan program ITEMAN 

Ekspositori dan 

Penugasan 

3 x 60 

menit 

Ke-16 UJIAN SEMESTER 90 menit 

 
 

D. Pengalaman Belajar6 

Mata kuliah  ini diselenggarakan lebih banyak melalui kegiatan belajar bersama dalam konteks kerja 
sama dalam kelompok, ketimbang pemberian materi perkuliahan oleh Fasilitator/Dosen. Kerangka pikir 
umum mata kuliah disajikan berupa topik-topik utama Evaluasi Pembelajaran Matematika, yang kemudian 
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diikuti dengan kegiatan-kegiatan pelacakan berbagai sumber belajar oleh mahasiswa dengan panduan dan 
balikan seperlunya oleh Fasilitator.  

Setiap mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan matakuliah, apabila mengikuti sekurang-

kurangnya 80% program kegiatan yang telah dirancang baik tatap muka dengan dosen, presentasi sebagai 

pemakalah, presentasi sebagai pembanding, mengembangkan sumber belajar,   dan Portofolio 

Mahasiswa.  Mengikuti ujian, menyelesaikan  tugas, sekurang-kurangnya yaitu: 1 karya makalah penyaji 

(kelompok), 1 karya makalah pembanding (kelompok) setelah dipresentasikan diperbaiki + presentasi (power 

point) diperbaiki diisi suara, musik dan animasi.Rincian tugas tersebut disajikan sebagai berikut. 

• Makalah Penyaji Utama disajikan dengan makalah dan power point (atau sejenis) dan didiskusikan di 
kelas dengan topik yang sudah ditentukan. Makalah diketik dengan format makalah dengan jumlah 
halaman antara 10 sampai 15 halaman. Dua minggu setelah presentasi makalah diperbaiki dalam format 
jurnal, demikian juga powerpointnya diperbaiki dengan format menjadi pembelajaran mandiri (diisi suara 
penjelasan, musik, animasi). Pada saat presentasi kelompok, dipimpin oleh seorang moderator dari 
kelompok yang tidak menyajikan. Peserta diskusi menilai kelompok yang menyajikan yang meliputi: teknik 
presentasi, penguasaan materi yang disajikan, penguasaan materi dalam menjawab pertanyaan, dan 
kemampuan komunikasi ilmiah yang ditampilkan, dan kemutakhiran sumber. Moderator melaporkan hasil 
penilaian dari peserta diskusi yang meliputi rata-rata masing-masing penyaji, dan hasil tanya-jawab antara 
peserta dengan penyaji. Laporan hasil diskusi kelompok diserahkan kepada pembina mata kuliah paling 
lambat 2 minggu setelah presentasi disajikan. Makalah dan Power Point yang sudah diperbaiki diserahkan 
kepada dosen, dengan sistematika penulisan makalah mengikuti Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut 
Agama Islam Negeri Mataram. 
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• Makalah Pembanding disajikan dengan makalah dan power point (atau sejenis) dan didiskusikan di 
kelas dengan topik yang sudah ditentukan bersama dengan Pemakalah  Penyaji. Semua persyaratan 
mengikuti point 1. 

• CD Portofolio, semua kegiatan belajar mahasiswa baik terstruktur maupun non struktur disimpan dalam 
CD sebagai portofolio sebagai bagian dari pengayaan mahasiswa. CD dikemas dengan diberi judul 
Portofolio Nama Mahasiswa, Isi CD, dan Foto mahasiswa yang bersangkutan. 
Tugas kelompok: 

• Menyusun makalah dan mempresentasikan di depan kelas sesuai dengan topik yang dipilih/ditunjuk/ 
ditentukan sebagai Penyaji Utama dan Pembanding perbaikannya dalam bentuk buku ukuran 15 x 21 cm 
dengan tampilan yang menarik. 

• Mengembangkan presentasi Power Point pada saat penyajian, setelah itu diperbaiki dalam format 
pembelajaran individual (disertai musik, animasi, suara) 

• Kegiatan perkuliahan akan terdiri dari presentasi yang dilakukan dosen, mahasiswa, dan sumber belajar 
lainnya dengan pendekatan problem based learning dan project based learning. 

 

E. Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian7 
Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 19 

F. Daftar Referensi 

• Anderson,W.L.&Krathwohl, R.D.2001. A taxonomy for learning, teaching and assessing. New York. Inc. 

• Azwar, S. 1990. Tes prestasi, fungsi, dan pengembangan pengukuran prestasi belajar. Yogyakarta 

• Gronlund,N.E.1991. How to write and use intruction objektives fifth edition. New Jersey: Prentice Hall.Inc. 
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BAB I 

PENGUKURAN, PENILAIAN,  DAN EVALUASI 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA YANG MENGACU 

PADA PRINSIP-PRINSIP AL-QUR’AN DAN 

SUNNAH (Bahan Ajar 2, 3, & 4) 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada prinsipnya proses pembelajaran secara umum selalu 

dikaitkan dengan hal-hal yang mencakup dengan penilaian, 

pengukuran, dan evaluasi. Dalam praktiknya sering terjadi interpretasi 

yang berbeda, oleh karena itu sebagai pendidik/calon pendidik penting 

mengetahui secara baik dan benar dari istilah-istilah tersebut. 

Dalam uraian bahan ajar 1 ini, anda dapat mempelajari dengan 

jelas tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi sampai pada fungsi, 

tujuan, kedudukan, prosedur dan ruang lingkup evaluasi dalam 

pembelajaran matematika yang mengacu pada prinsip-prinsip Al-

Qur’an dan Sunnah. 

 

B. PENGUKURURAN / MEASUREMENT  

Untuk mengetahui sejauh mana atau sampai dimana hasil 

pendidikan yang telah diaplikasikan Rasulullah SAW kepada umatnya. 

Dalam al-Qur’an surat an-Naml(27):40 dijelaskan sebagai berikut: 

 

ا   ا َرَءاهُ ُمْستَِقرًّ ِب أَنَ۠ا َءاتِيَك بِهِۦ قَْبَل أَن يَْرتَ دَّ إِلَْيَك َطْرفَُك ۚ فَلَمَّ َن ٱْلِكتََٰ قَاَل ٱلَِّذى ِعنَدهُۥ ِعْلٌم م ِ

ذَا ِمن فَْضِل َرب ِى ِليَْبلَُونِٓى َءأَْشكُُر أَْم أَْكفُُر ۖ َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَْشكُُر لِ نَْفِسهِۦ ۖ  
ِعنَدهُۥ قَاَل َهَٰ
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 َوَمن َكفََر فَِإنَّ َرب ِى َغنِىٌّ َكِريٌم 

 

”berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari al Kitab:”aku akan membawa 

singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip”, maka tatkala Sulaiman 

melihat singgasana itu terletak dihadapannya, iapun berkata:”ini termasuk 

karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur 

atau mengingkari (akan nikmat_Nya). Dan barang siapa yang 

bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan)dirinya sendiri, 

dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya Lagi 

Maha Mulia” (Q.S.an-Naml (27):40) 

 

Tafsir (Q.S.an-Naml (27):40) 

Seorang saleh lagi alim yang berada di sisi Sulaiman, yang memiliki ilmu 

dari Al-Kitab, di antaranya ilmu tentang nama Allah teragung yang 

apabila seseorang bertawassul dengannya niscaya akan dikabulkan, 

berkata "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum 

matamu berkedip, dengan cara berdoa kepada Allah sehingga Dia-pun 

akan mendatangkannya". Lalu ia pun berdoa, dan Allah langsung 

mengabulkan doanya. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasananya 

telah terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia 

Tuhanku yang Maha Suci, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau 

mengingkari akan nikmat-Nya?. Dan barangsiapa yang bersyukur 

kepada Allah, maka manfaat dan kebaikan bersyukur tersebut akan 

kembali pada dirinya sendiri, sebab Allah Maha Kaya, dan syukurnya 

para hamba tidak memberi-Nya manfaat sama sekali, sebaliknya 

barangsiapa yang mengingkari nikmat Allah dan tidak mensyukurinya, 

maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan tidak memerlukan sikap 

syukurnya, lagi Maha Mulia yang mana di antara kemuliaan-Nya adalah 

tetap memberikan karunia terhadap orang-orang yang mengingkari 

nikmat-Nya". Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah 

pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam 

Masjidil Haram).1 

 
1 https://tafsirweb.com/6904-quran-surat-an-naml-ayat-40.html 
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Sulaiman belum puas dengan kesanggupan Ifrit. Ia ingin agar 

singgasana itu sampai dalam waktu yang lebih singkat lagi. Lalu ia 

meminta kepada yang hadir di hadapannya untuk melaksanakannya. 

Maka seorang yang telah memperoleh ilmu dari al-Kitab menjawab, 

"Aku akan membawa singgasana itu kepadamu dalam waktu sekejap 

mata saja." Apa yang dikatakan orang itu terbukti, dan singgasana Ratu 

Balqis itu telah berada di hadapan Sulaiman. Ada pendapat yang 

mengatakan orang itu ialah al-Khidhir. Ada pula yang mengatakan 

malaikat, dan ada pula yang mengatakan ia adalah Asif bin Barqiya. 

Melihat peristiwa yang terjadi hanya dalam sekejap mata, maka Nabi 

Sulaiman berkata, "Ini termasuk karunia yang telah dilimpahkan Tuhan 

kepadaku. Dengan karunia itu aku diujinya, apakah aku termasuk 

orang-orang yang mensyukuri karunia Tuhan atau termasuk orang-

orang yang mengingkarinya." Dari sikap Nabi Sulaiman itu tampak 

kekuatan iman dan kewaspadaannya. Ia tidak mudah diperdaya oleh 

karunia apa pun yang diberikan kepadanya, karena semua karunia itu, 

baik berupa kebahagiaan atau kesengsaraan, semuanya merupakan 

ujian Tuhan kepada hamba-hamba-Nya. Sulaiman mengucapkan yang 

demikian itu karena sangat yakin bahwa barang siapa yang mensyukuri 

nikmat Allah, maka faedah mensyukuri nikmat Allah itu akan kembali 

kepada dirinya sendiri, karena Allah akan menambah lagi nikmat-

nikmat itu. Sebaliknya, orang yang mengingkari nikmat Allah maka 

dosa keingkarannya itu juga akan kembali kepadanya. Dia akan disiksa 

oleh Allah karena keingkaran itu. Selanjutnya Sulaiman mengatakan, 

"Bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan Yang Mahakaya, tidak 

memerlukan sesuatu pun dari makhluk-Nya, tetapi makhluklah yang 

memerlukan-Nya. Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan Yang Maha 

Pemurah kepada hamba-hamba-Nya ketika membalas kebaikan 

mereka dengan balasan yang berlipat ganda." Sikap Nabi Sulaiman 

dalam menerima nikmat Allah adalah sikap yang harus dijadikan 

contoh teladan oleh setiap muslim. Sikap demikian itu akan 

menghilangkan sifat angkuh dan sombong yang ada pada diri 

seseorang. Ia juga akan menghilangkan rasa putus asa dan rendah diri 
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bagi orang yang sedang dalam keadaan sengsara dan menderita, karena 

dia mengetahui semuanya itu adalah cobaan dan ujian dari Tuhan 

kepada para hamba-Nya.2 

Pengertian pengukuran menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuran diartikan sebagai proses untuk menentukan luas, atau 

kualitas sesuatu3 

2. “Measurement means the act or process of exestaining the extent or quantity 

of something” 

Artinya pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk 

menentukan luas atau kualitas dari sesuatu.4 

3. Pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan 

empiris.5 

4. Jadi pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan fakta-

fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu (Djaali dan 

Pudji Muljono,2007). 

Berdasarkan pengertian pengukuran menurut para ahli, maka 

penulis mengambil simpulan bahwa Pengukuran  adalah suatu proses 

pengumpulan data secara sistematis dan menggunakan alat ukur yang 

refresentatif pada tujuan yang ingin dicapai sehingga menghasilkan 

informasi yang akurat, Istilah mengukur (to measure) adalah 

membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran tertentu dan hanya 

terbatas pada deskripsi kuantitatif. Jika seorang guru ingin menafsirkan 

kemampuan siswa (mampu atau tidak) dalam belajar Matematika, maka 

banyak hal yang bisa guru dapatkan  melalui pengamatan data empiris 

prestasi siswa pada materi-materi, bahkan sub-sub materi yang pernah 

diujikan dalam bentuk quis, latihan, penugasan dan lain-lain. Sehingga 

 
2 https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-27-annaml/ayat40 
3 Thoha, M.Chabib (Wondt, Edwin and G.W.Beown, 1957:1), Teknik 

Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: CV Rajawali, 1991),h.2. 
4 Sudijono, Anas (Wandt dan Brown, 1977),  Pengantar Evaluasi 

Pendidikan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.7. 
5 Mas’ud  Zein dan Darto, Evaluasi pembelajaran 

Matematika.(Riau:Percetakan Pusaka Riau, 2012), h.5 
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semua aspek yang diamati benar-benar refresentatif dan mendapat 

simpulan yang akurat. 

C. Penilaian / Assessment 

Memberikan tabsyir (kabar gembira) bagi yang beraktifitas baik 

dan memberikan iqab (siksa) bagi yang beraktifitas tidak baik. Al-

Qur’an surat al-Zalzalah (99):7-8 menjelaskan: 

ا يََرهُ  ٍة َشرًّ ٍة َخْيًرا يََره . َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْقَالَ  ذَرَّ    فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

 

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”.(Q.S. al-Zalzalah 

(99): 7-8). 

 

Tafsir (Q.S. al-Zalzalah (99): 7-8) 

 

7-8. Barangsiapa yang melakukan kebaikan seberat semut kecil, dia 

akan melihat pahalanya di akhirat.Dan barangsiapa melakukan 

keburukan seberat semut kecil, dia akan melihat balasannya.6 

 

Abu darda' berkata : "Janganlah sekali-kali engkau meremahkan suatu 

keburukan yang nilainya kecil lantas kamu mengerjakannya, dan jangan 

pula kamu mengabaikan suatu kebaikan yang kelihatannya kecil lalu 

kamu tinggalkan, karena sesungguhnya Allah berfirman : {  يَْعَمْل َمْن 

يََرهُ  ا  شَرًّ ٍة  ذَرَّ ِمثْقَاَل  يَْعَمْل  َوَمْن  يََرهُ  ,  َخْيًرا  ٍة  ذَرَّ  Barangsiapa yang" { ِمثْقَاَل 

mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya , Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya..pula“7 

 

Pengertian penilaian menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

1. “refer to the act or process determining the value of something”. 

 
6 https://tafsirweb.com/12941-quran-surat-az-zalzalah-ayat-7.html 
7 ibid 
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Artinya Penilaian adalah suatu tindakan atau proses untuk 

menentukan nilai dari sesuatu.8 

2. “Classroom Assesment is a simple method faculty can use to collect feedback, 

early and often, on how well their students are learning what they are being 

taught”. 

Artinya penilaian kelas adalah suatu metode yang sederhana dapat 

menggunakan fakultas(sekolah) untuk mengumpulkan umpan 

balik, awal, dan setelahnya, pada seberapa baik para siswa mereka 

belajar apa yang mereka ajarkan.9 

3. Penilaian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan berbagai 

informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang 

proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa melalui 

kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan sehingga dapat 

dijadikan dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. 

4. “Definition of assessment: the classification of someone or something with 

respect to its worth”. 

Artinya: Definisi dari penilaian adalah penggolongan seseorang 

atau sesuatu berkenaan dengan harganya. 

 

Istilah menilai (to value, to judge) adalah mengambil suatu 

keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk atau kategori 

lainnya.  Berdasarkan pengertian evaluasi menurut para ahli, maka 

penulis mengambil simpulan bahwa dapat dikatakan Penilaian  

mempunyai arti yang lebih luas dari pengukuran, karena pengukuran 

langkah awal yang diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan 

pengukuran. Sehingga Penilaian dapat diartikan sebagai angka atau 

huruf yang melambangkan seberapa besar atau seberapa jauh 

kemampuan yang ditunjukkan oleh siswa terhadap materi Matematika 

atau bahan yang dipelajari sesuai dengan indikator yang telah 

ditentukan. Semakin tinggi kemampuan siswa atau semakin banyak 

 
8 Ibid 
9 Sudijono, Anas (Wandt dan Brown, 1977),  Pengantar Evaluasi 

Pendidikan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.7. 
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butir soal yang dijawab benar oleh siswa, maka semakin tinggi 

penghargaan atau nilai yang diberikan kepada siswa, begitupula 

sebaliknya. Nilai itu merupakan proses konversi atau ubahan dari skor 

yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya serta disesuaikan 

dengan standar tertentu. 

 

D. Evaluasi / Evaluate 

Allah SWT dalam mengevauasi hambanya tanpa memandang 

formalitas (penampilan), tetapi memaandang substansi dibalik 

tindakan hamba-hambanya tersebut, sebagaimana yang tertera dalam 

al-Qur’an surat al-Hajj (22):37 dijelaskan sebagai berikut: 

مْ   َرَها لَكََُ َّ َََ ِلَك  
ذََٰ َََ نكُْم ۚ ك ََِ َوىَٰ م ََْ هُ ٱلتَّق ََُ ن يَنَال ََِ ك ا َولََٰ َََ ََ ِؤَمآُوه ا َو َََ وُمو ُُ َ لُ اَل ٱلَّ َََ ن يَن َََ ل

نِينَ  ُْ سََََََََََََِ ِر ٱْلُم كُْم   َوبَشََََََََََََ ِ َد َٰ ا هَََََََََََََ ىَٰ مَََََََََََََ َ َعلَََََََََََََ ُروٰا ٱلَّ  ِلتَُكبََََََََََََ ِ

 

“ daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai 

(keridhaan)Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya 

untuk kamu supaya kamu mengagunggkan Allah terhadap hidayah_Nya 

kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat 

baik”.(Q.S.al-Hajj(22):37) 

 

Tafsir (Q.S. al-Hajj (22):37 

Tidaklah sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah dari 

sembelihan-sembelihan itu sedikit pun. Akan tetapi, yang sampai 

kepadaNya adalah keikhlasan padaNya dan niat mencari Wajah Allah 

dengannya. Demikianlah Kami menundukkan bagi kalian, (wahai 

orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah) supaya kalian 

mengagungkan Allah dan bersyukur kepadaNya atas kebenaran yang 

Allah tunjukkan pada kalian, karena Dia memang berhak untuk itu. 

Dan sampaikanlah kabar gembira, (wahai Nabi), kepada orang-orang 

yang berbuat baik dengan beribadah kepada Allah semata dan juga 
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berbuat kebaikan kepada hamba-hambaNya, dengan segala kebaikan 

dan keberuntungan.10 

 

37. Yang menjadi tujuan dari penyembelihan hewan kurban dan hadyu 

adalah untuk menampakkan penyembelihannya, namun yang menjadi 

tujuan adalah agar mencapai keikhlasan kepada Allah. Daging dan 

darahnya tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi ketakwaan 

kalianlah yang sampai kepada-Nya dengan mentaati segala perintah-

Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Demikianlah Kami 

menjadikannya tunduk kepada kalian, agar kalian mengagungkan Allah 

dan mensyukuri hidayah yang diberikan kepada kalian menuju 

kebenaran. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang baik 

perkataan dan perbuatan mereka, bahwa mereka akan mendapat 

surga.11 

 

Allah SWT memerintahkan agar berlaku adil dalam mengevaluasi 

sesuatu, jangan karena kebencian menjadi subjektifitas evaluasi yang 

dilakukan al-Qur’an surat al-Maidah (5):28 dijelaskan sebagai berikut: 

 

لَِمينَ  َ َربَّ ٱْلعََٰ  لَئِۢن بََسطَت إِلَىَّ يََدَك لِ تَْقتُلَنِى َمآ أَنَ۠ا بِبَاِ ٍط يَِدَى إِلَْيَك ِِلَْقتُلََك ۖ إِن ِٓى أََخاُف ٱلَّ

 

“sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, 

aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. 

Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam”.(Q.S. al-

Maidah (5):28). 

 

Tafsir (Q.S. al-Maidah (5):28 

Dia berkata: "Aku tidak akan membalas perbuatanmu dengan 

perbuatan yang serupa yang dapat membuatku terjerumus denganmu 

ke dalam kesalahan dan kejahatan yang sama. Sehingga aku tidak 

membalasmu bukan karena kelemahan dan ketidakmampuan, Namun 

 
10 https://tafsirweb.com/5773-quran-surat-al-hajj-ayat-37.html 
11 ibid 
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karena aku takut kepada Allah, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan 

seluruh makhluk. Membunuh jiwa manusia merupakan permusuhan 

terhadap apa yang telah Allah ciptakan dan pelihara." 

 

Kemudian sampailah nasehatnya ini pada puncaknya sebagai 

seruannya yang terakhir, dengan harapan jiwa saudaranya yang lemah 

itu dapat tersadarkan dan takut terhadap kesudahan yang buruk jika 

tetap melakukan kejahatan itu; sebab selama saudaranya tetap ingin 

membunuhnya maka pembelaan diri tidak akan lagi berguna, dan 

biarlah orang yang berbuat kejahatan menanggung akibat kejahatannya 

dan memikul dosa-dosa orang yang dizaliminya sehingga membuatnya 

terperosok ke dalam neraka jahanam. 

Ini merupakan peringatan terakhir bagi saudaranya dengan 

harapan dia mau mengurungkan niatnya, setelah dia menjelaskan 

bahwa apa yang dia niatkan merupakan kezaliman, dan tempat bagi 

orang-orang yang zalim adalah neraka. Nasehat ini untuk menyadarkan 

bahwa niatnya itu menyelisihi keinginannya berupa keburukan dan 

kebinasaan dan untuk menuntunnya kepada niatan yang baik berupa 

keselamatan.12 

Proses evaluasi dalam pendidikan Islam secara esensial berlaku 

bagi setiap muslim. Demikian halnya dengan siswa, yang sadar dan baik 

adalah mereka yang sering mengevaluasi diri sendiri, baik mengenai 

kelebihan yang hendaknya dipertahankan, maupun kekurangan dan 

kelemahan yang perlu dibenahi, karena evauasi itu sendiri hendaknya 

dilakukan dengan obyektif. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam al-

Qur’an surat adz-Dzariyat (51): 21  yang menjelaskan sebagai berikut: 

 

 َوفِٓى أَنفُِسكُْم ۚ أَفَََل تُْبِصُرونَ 

 

“dan (juga) pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?”. 

(Q.S.adz-Dzariyat (51): 21). 

 

 
12 https://tafsirweb.com/1912-quran-surat-al-maidah-ayat-28.html 
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Tafsir (Q.S. adz-Dzariyat (51): 21) 

Dalam penciptaan diri kalian juga terkandung bukti atas Kuasa 

Allah dan pelajaran yang mengisyaratkan kepada keesaan 

Pencipta kalian, dan bahwa tidak ada tuhan bagi kalian yang 

berhak disembah selainNya. Apakah kalian lalai darinya, 

sehingga kalian tidak melihatnya, lalu mengambil pelajaran 

darinya?13 

 

كُْم ۚ .21 ٓى أَنفُسََِ  Yakni pada diri (dan (juga) pada dirimu sendiri) َوفََِ

kalian sendiri juga terdapat tanda-tanda yang menunjukkan 

keesaan Allah dan kebenaran apa yang didatangkan oleh 

rasulullah. Allah menciptakan mereka dengan bentuk yang 

begitu menakjubkan, yang terdiri dari daging, darah, tulang, 

anggota badan, panca indra, pembuluh darah, dan pernafasan.  

ُرونَ   ََل تُْبصَََََِ  (?Maka apakah kamu tidak memperhatikan)أ َفََََََ

Dengan mata hati, sehingga kalian dapat menjadikannya 

petunjuk kepada Sang Pencipta yang Maha Pemberi Rezeki 

dan Maha Esa.14 

 

Bahkan dalam konteks evaluasi diri ini, Umar bin Khattab RA. 

Pernah berkata:”Evaluasilah dirimu ,sebelum engkau dievaluasi orang lain”. 

Hal ini mutlak diperlukan sebab Allah SWT senantiasa mengevaluasi 

tindakan manusia dengan cara menugaskan malaikat. Firman Allah 

SWT dalam surat al-Baqarah (2) :115 sebagai berikut: 

 

َ َوَٰ ِ ٌع َعِليٌم  ِ ۚ إِنَّ ٱلَّ ِ  ٱْلَمْشِرُق َوٱْلَمْغِرُب ۚ فَأَْينََما تَُولُّوٰا فَثَمَّ َوْجهُ ٱلَّ  َوِلَّ

 

“dan kepunyaan Allah-lah timur barat, maka kemanapun kamu menghadap di 

situlah wajah Allah, sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat Nya) lagi Maha 

Mengetahui”. (Q.S. al Baqarah (2): 115). 

 

 
13 https://tafsirweb.com/9917-quran-surat-az-zariyat-ayat-21.html 
14 https://tafsirweb.com/9917-quran-surat-az-zariyat-ayat-21.html 
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Tafsir (Q.S. al Baqarah (2): 115) 

115. Kerajaan timur dan barat serta semua yang ada di antara keduanya 

adalah milik Allah. Dia dapat memerintahkan apa saja kepada hamba-

hamba-Nya. Maka ke mana pun kalian menghadap sesungguhnya 

kalian sedang menghadap kepada Allah. Dia lah yang Maha Meliputi 

seluruh makhluk-Nya. Maka apabila Dia menyuruh kalian menghadap 

ke arah Baitul Maqdis atau Ka'bah, atau kalian keliru dalam menghadap 

kiblat, atau kalian kesulitan untuk menghadap kiblatو sesungguhnya 

tidak masalah bagi kalian. Karena semua arah mata angin itu adalah 

milik Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas, Dia mencakup seluruh 

makhluk-Nya dengan rahmat-Nya dan dengan kemudahan yang 

diberikan-Nya, dan Dia Maha Mengetahui niat dan perbuatan 

makhluk-Nya.15 

 

 dan)َوٱْلَمْغِرُب ۚ    .Yakni tempat terbitnya matahari (timur) اْلَمْشِرقُ  .115

barat) Yakni tempat tenggelamnya matahari. Yakni timur dan barat dan 

yang diantara adalah milik Allah.  

لُّوا تُو  اَ  Yakni kemanapun (maka kemanapun kamu menghadap)ف أ ْين م 

kalian menghadap maka disanalah wajah Allah, dan ini ketika kita tidak 

mengetahui arah kiblat. Adapun dalam sholat sunnah Rasulullah dulu 

sholat diatas kendaraannya menghadap arah yang melajunya 

kendaraan. 

ع ِليمٌَ  اِسٌعَ و  َّللاَّ َ َ  Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi) إِنَّ

Maha Mengetahui) Yakni ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.16 

 

Pengertian evaluasi menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

1. “Evaluation, as we see it, is thesystematic collections of evidence to determine 

the amount or degree in individual students”. 

Artinya evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis 

untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan 

 
15 https://tafsirweb.com/538-quran-surat-al-baqarah-ayat-115.html 
16 Ibid. 
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dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan 

dalam pribadi siswa.17 

2. “Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful 

information for judging decision alternatives”. 

Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, 

memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk 

menilai alternatif keputusan.18 

3. Norman  E. Gronlund (1976:6) menyatakan bahwa  “evaluation may 

be difined as a systematic process of determining the extent to wihich 

intructional objectives are achieved by pupils”. Dalam rangka kegiatan 

belajar mengajar evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

sistemayik  dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan 

intruksional oleh siswa. Artinya ada 2 aspek penting dari 

pemahaman definisi tersebut, yakni pertama, evaluasi menunjuk 

pada proses yang sistematik. Kemudian kedua, evaluasi 

mengasumsikan bahwa tujuan intruksional ditentukan terlebih 

dahulu sebelum proses belajar mengajar berlangsung. 

4. Evaluation is a complex term that often is misused by both teachers and 

students. It involves making decicions or judgements about students based on 

the extent to which instructional objectives are achieved by them, evaluasi 

adalah suatu istilah kompleks yang sering disalahgunakan oleh 

para guru dan para siswa. Evaluasi melibatkan pembuatan 

keputusan tentang para siswa didasarkan pada tingkat sasaran hasil 

yang dicapai oleh mereka (Philips,1979) 

5. Evaluation refer to the act or process to determining the value of something. 

Evaluasi mengacu pada suatu tindakan atau suatu proses untuk 

menentukan nilai dari sesuatu (Wandt dan  Brown, 1957) 

6. Evaluation is “the systematic process of collecting, analyzing, and interpreting 

information to determine the extent to which pupils are achieving 

instructional objectives. (Answers the question “Howgood?”). Evaluasi 

 
17 Daryanto (Bloom et.al, 1971), Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), h.1. 
18 Ibid 
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adalah proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

menafsirkan informasi untuk menentukan sejauh mana siswa 

mencapai tujuan instruksional. (untuk menjawab pertanyaan 

bagaimana baik? )  (Gronlund & Linn, 1995) 

7. Evaluation is process of delineating, obtaining, and providing descriptive and 

judgmental information about the worth and merit of some object’s goals, 

design, implementation, and impact in order to guide decision, serve needs for 

accountability, and promote understanding of the insolved phenimena. 

Evaluasi merupakan proses menyediakan, memperoleh, dan 

menyajikan informasi tentang harga dan jasa dari beberapa tujuan, 

desain implementasi, dan dampak untuk membantu membuat 

keputusan pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman 

terhadap fenomena (Stufflebeam and  Shienkfield, 1985) . 

Berdasarkan pengertian evaluasi menurut para ahli, maka 

penulis mengambil simpulan bahwa Evaluasi  adalah suatu rangkaian 

kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas, kinerja, atau 

produktivitas suatu lembaga atau institusi dalam melaksanakan 

programnya, (melalui proses pengumpulan data untuk menentukan 

seberapa jauh?—dalam bidang apa?—bagaimana ketercapaian 

tujuan?—jika belum tercapai tujuan—disebabkan oleh apa?—dan 

bagaimana untuk bisa  dituntaskan untuk mendapat penyelesainnya). 

Evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh 

seseorang (evaluator) untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

suatu program telah tercapai yang dilakukan secara berkesinambungan. 

Evaluasi adalah proses mengukur dan menilai terhadap suatu 

objek dengan menampilkan hubungan sebab akibat diantara faktor 

yang mempengaruhi objek tersebut. Juga dapat dinyatakan sebagai 

suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan 

informasi yang diperoleh  melalui pengukuran hasil belajar baik yang 

menggunakan instrumen tes maupun non tes. 

Evaluasi adalah kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah 

suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, 

berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi 
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pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai (value 

judgement). 

Norman E. Gronlund (1976:6) berperndapat bahawa antara 

Evaluasi, pengukuran, dan penilaian terdapat hubungan yang erat dan 

tidak dapat dipisahkan. Dan dapat dideskripsikan hubungan ketiganya 

sebagai berikut: 

a) Evaluasi adalah deskripsi kuantitatif siswa (measurment, pengukuran) 

berdasarkan alat ukur yang representatif terhadap sesuatu yang 

diukur dengan ketetapan akurasi  . 

b) Evaluasi adalah deskripsi kualitatif siswa (judgement, pertimbangan, 

penilaian) yang ditetapkan dengan penentuan nilai   

Hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah 

hirarki. Pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan 

kriteria, penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, 

sedang evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku 

(Griffin & Nix (1991). Jadi kegiatan evaluasi didahului dengan 

penilaian, sedang penilaian pada umumnya didahului dengan kegiatan 

pengukuran. 

Untuk memperkuat pemahaman pada konteks persamaan, 

perbedaan, dan hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi 

dapat diuraikan simpulan pada 3 (tiga) contoh  sebagai berikut: 

i) Firman Allah SWT dalam surat Al-Ankabut ayat 45 

ٱْلُمنك رََِ َََ َع ِنَٱْلف ْحش آِءَو  ت ْنه ىَٰ ةَ  ل وَٰ َٱلصَّ َۖإِنَّ ةَ  ل وَٰ أ قِِمَٱلصَّ ِبَو 
َٱْلِكت َٰ َِمن  َإِل ْيك  آَأُوِحى  ٱتُْلَم 

اَت ْصن عُونَ  َُي عَْل ُمَم  ٱَّللَّ َِأ ْكب ُرَ َو  ل ِذْكُرَٱَّللَّ  و 

Artinya “ Bacalah apa yang telah diwahyukan (Allah) kepadamu, yaitu 

Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu 

mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya 

mengingat Allah (sholat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-

ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  

 

Tafsir Al-Ankabut ayat 45 

Bacakanlah -wahai Rasul- kepada manusia apa yang telah 

diwahyukan kepadamu oleh Allah dari Al-Qur`ān. Dan laksanakan 
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salat dengan sempurna, sesungguhnya shalat yang dilaksanakan 

dengan tata cara yang sempurna akan mencegah pelakunya dari 

terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kemungkaran, dikarenakan 

munculnya cahaya di dalam hati yang mencegahnya dari mendekati 

kemaksiatan dan menunjukinya kepada amal perbuatan yang saleh. 

Dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar dan lebih agung dari 

segala sesuatu dan Allah itu Maha Mengetahui apa yang kalian 

kerjakan, tidak ada sesuatu pun dari amal perbuatan kalian yang 

luput dari-Nya, dan Dia akan membalas amal perbuatan tersebut, 

apabila baik dibalas dengan kebaikan, apabila buruk maka dibalas 

pula dengan keburukan.19 

 

اْلِكتَٰبَِ َ ِمن  َ إِل ْيك  َ أُوِحى  آَ م   Bacalah apa yang telah diwahyukan) اتُْلَ

kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran)) Yakni bacalah al-Qur’an 

dengan menghayati ayat-ayatnya dan memperhatikan makna-

maknanya. 

اْلمَُنك ِرَ   َو  َاْلف ْحش آِء َع ِن َت ْنه ىَٰ ة  ل وَٰ َالصَّ  Sesungguhnya shalat itu mencegah) إِنَّ

dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar) Yakni tetaplah 

senantiasa menegakkan shalat sebagaimana diperintahkan. 

Makna (الفحشاء) adalah perbuatan yang buruk. Dan makna (المنكر) 

adalah sesuatu yang tidak dianjurkan dalam syariat. Adapun makna 

bahwa shalat mencegah perbuatan buruk dan mungkar yakni 

mengerjakan shalat merupakan sebab seseorang berhenti dari 

kemaksiatannya, sebab didalam shalat terkandung peringatan 

tentang pengawasan Allah dan terdapat penghayatan terhadap 

ayat-ayat-Nya. 

ل ِذْكُرَهللاَِأ ْكب ُرَ    Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah) و 

lebih besar) Yakni lebih besar dari segala sesuatu. Yakni mengingat 

Allah (berzikir) adalah ibadah yang paling utama karena inilah yang 

dapat mencegah seseorang dari perbuatan buruk dan mungkar, 

sebab berhenti dari perbuatan buruk dan mungkar tidak mungkin 

 
19 https://tafsirweb.com/7271-quran-surat-al-ankabut-ayat-45.html 



16  Evaluasi Pembelajaran Matematika   

dilakukan kecuali oleh orang yang mengingat Allah (berzikir) dan 

merasa diawasi Allah. Dan zikir yang terkandung di dalam shalat 

adalah sebab utama yang menjadikan shalat lebih mulia dari 

ketaatan yang lain. 

اَت ْصن عُونَ  هللاَُي ْعل ُمَم   (Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan) و 

Allah akan membalas kebaikan kalian dengan kebaikan dan 

membalas keburukan dengan keburukan.20 

ii) “Apabila kita dihadapkan pada pilihan menuju suatu tempat yang 

dapat ditempuh melalui dua jalan yang jaraknya berbeda, maka kita 

bisa memutuskan dengan beberapa pertimbangan, yakni (jarak 

tempuh/waktu tempuh yang dibutuhkan, kualitas akses jalan yang 

memadai,  pemandangan yang indah, biaya, atau atas dasar kondisi 

lainnya). Konsep jarak tempuh/waktu tempuh yang dibutuhkan 

dan kualitas akses jalan yang memadai sifatnya kuantitatif yang 

ditentukan melalui pengukuran. Sedangkan pemandangan yang 

indah, biaya, atau atas dasar kondisi lainnya sifatnya kualitatif yang 

ditentukan melalui penilaian. Pada saat memutuskan memilih 

jalan mana yang akan ditempuh, keputusan sudah dilaksanakan 

maka itulah yang disebut evaluasi “. 

iii) Pada pembelajaran Matematika, Gambar 1, 2, dan 3 secara ber-

urutan dicontohkan secara kontekstual penjelasan pengukuran, 

penilaian dan evaluasi sebagai berikut. 

 

Gambar 1 

  

 

Pada Gambar 1 (foto memperagakan proses pengukuran 

kekencangan ideal rantai sepeda motor) hal ini dapat diperjelas 

 
20 https://tafsirweb.com/7271-quran-surat-al-ankabut-ayat-45.html 
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dengan pembelajaran Matematika pada tingkatan SMP/MTs 

semester Genap kelas 8. Untuk menentukan panjang sabuk lilitan 

minimal pada lingkaran, materi yang harus dikuasai adalah materi 

garis singgung lingkaran serta rumus lingkaran lainnya seperti 

keliling dan panjang busur lingkaran. 

 
Pertama akan dibahas mengenai cara menghitung panjang rantai 

yang melilit dua gear. Contoh nyata yang dapat kita lihat dalam 

kehidupan sehari-hari adalah pada rantai sepeda maupun sepeda 

motor. Pada kasus ini kita akan mencoba menghitung panjang 

rantai dengan menggunakan konsep garis singgung dan panjang 

busur lingkaran. 

Untuk menghitung panjang rantai maka kita dapat menjumlahkan 

panjang busur PS + PQ + panjang busur kecil QS + SR 

PQ dan SR merupakan garis singgung persekutuan luar dari dua 

lingkaran yang berpusat di A dan B. dengan demikian, sesuai 

dengan kedudukan kedua lingkaran tersebut, maka didapat 

panjang PQ = SR. Untuk panjang busur besar PS dapat ditentukan 

dengan mengetahui sudut PAS yaitu α beserta jari-jari lingkaran 

A(R), sedangkan untuk panjang busur kesil QS dapat ditentukan 

dengan mengetahui sudut pusat yang berhadapan dengan busur 

kecil QS yaitu α – 𝟑𝟔𝟎𝟎 serta jari-jari B (r).  

Dengan demikian, jika P adalah panjang rantai sepeda motor, 

maka P = 2 PQ + Panjang Busur Besar PS + Panjang Busur Kecil 

SR 

Dimana: 

𝑃𝑄 = 𝐴𝐵2 − (𝑅 − 𝑟)2 

Panjang Busur Besar 𝑃𝑆 =
∝

3600 2𝜋𝑅 
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Panjang Busur Kecil 𝑆𝑅 =
3600−∝

3600 2𝜋𝑟 

Contoh: 

Diketahui dua buah lingkaran yang berpusat di A dan B dengan 

jari-jari berturut-turut 22 cm dan 6 cm. Jika jarak kedua pusat 

lingkaran (A ke B) adalah 65cm dan besar sudut PAB =  𝟖𝟎𝟎. 

Hitunglah panjang tali yang melilit kedua lingkaran 

Jawab: 

𝑃𝑄 = √𝐴𝐵2 − (𝐴𝑃 − 𝐵𝑄)2 

𝑃𝑄 = √652 − (22 − 6)2 

𝑃𝑄 = √4225 − 256 

𝑃𝑄 = √3969 

𝑃𝑄 = 63𝑐𝑚 

α = 𝟑𝟔𝟎𝟎 − 𝟐(𝟖𝟎𝟎) = 𝟐𝟎𝟎𝟎  

Panjang Busur Besar 𝑃𝑆 =
3600

3600 2 × 3,14 × 22 

Panjang Busur Besar 𝑃𝑆 = 76,76𝑐𝑚 

Panjang Busur Kecil 𝑆𝑅 =
3600−2000

3600 2 × 3,14 × 22 

Panjang Busur Kecil 𝑆𝑅 = 16,75𝑐𝑚 

𝑝 = 2(63) + 76,76 + 16,75 = 219,51𝑐𝑚  

Jadi, panjang tali yang melilit kedua lingkaran = 219,51cm. 

 

Gambar 2 

  

 

Pada Gambar 2 (foto memperagakan penilaian ideal kekencangan 

rantai sepeda motor) hal ini disimpulkan berdasarkan hasil 

pengukuran sehingga menjadi petunjuk resmi pada aturan 
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kekencangan rantai sepeda motor dan bisaanya tertempel 

permanen di salah satu bagian rangka.  

 
Gambar 3 

  
 

Pada Gambar 3 (foto memperagakan dan menyimpulkan  action-

reaction pada rantai sepeda dan sepeda motor) hal ini disimpulkan 

berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian sehingga menjadi 

konklusi pada penempatannya yang tepat. 

 

E. Fungsi Evaluasi 

Efisisensi dan efektivitas suatu Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) akan terwujud, jika terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap 

rencana dari suatu kegiatan tersebut. Peranan evaluasi begitu hakiki 

pada KBM,  Informasi yang bisa dikumpulkan oleh guru dalam 

memahami karakter siswa, merencanakan pengalaman belajar bagi 

siswa, dan merumuskan tujuan intruksional didasari oleh informasi 

yang akurat, relevan, dan konprehensif. Sehingga dapat disimpulkan 

Efisiensi berimplikasi langsung terhadap efektivitas pembelajaran, 

tetapi efektivitas tidak menjamin efisiensi dalam proses pembelajaran.  

Evaluasi dalam pendidikan berfungsi selektif untuk 

menentukan input (calon siswa), sebagai alat penempatan untuk 

mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 

Selain itu evaluasi juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 

psikologis, didaktik, dan administratif. Maka secara terinci, fungsi 

evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Sebagai Alat Seleksi 
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Evaluasi dapat digunakan untuk melakukan penyaringan (seleksi) 

dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi 

dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat 

dari siswa yang mendaftar sebagai calon siswa baru yang akan 

diterima. Penempatan jumlah siswa yang terbaik ini tidak hanya 

berkisar dalam seleksi penerimaan siswa baru, tetapi sering juga 

diterapkan dalam penentuan siswa yang lebih berhak untuk 

mendapatkan kesempatan tertentu. Misalnya penempatan sebagai 

calon penerima beasiswa, pelajar teladan, kenaikan kelas, kelulusan 

suatu program, dan penerimaan penghargaan lainnya. 

b) Sebagai Alat Pengukur Keberhasilan 

Sebagai alat pengukur seberapa jauh tujuan intruksional dapat 

dicapai setelah kehiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain itu 

dengan evaluasi dapat dilihat pula, sampai sejauh mana seorang 

guru telah berhasil dalam menerapkan metode, pendekatan, 

penguasaan materi, serta kelebihan dan kelemahan kurikulum yang 

dicapai,  sehingga akan menjadi untuk dapat melakukan perbaikan 

dalam rancangan pengajaran selanjutnya. 

c) Sebagai Alat Penempatan 

Evaluasi dapat digunakan  untuk penempatan dalam pemilihan 

jurusan dan program studi di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa 

merupakan bentuk dari replacement. 

d) Sebagai Alat Diagnostik 

Evaluasi dapat digunakan dalam mendiagnose kesulitan belajar 

siswa yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kelebihan dan 

kekurangan siswa dalam penguasaan setiap konsep materi 

matematika yang telah diajarkan. Berdasarkan keputusan tersebut 

seorang guru dapat memberikan penyembuhan dengan jenis dan 

tingkat kesulitannya dalam bentuk remedial 
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F. TUJUAN EVALUASI 

Berdasarkan fungsi evaluasi yang sudah diuraikan sebelumnya, 

maka penulis dapat menjelaskan tujuan evaluasi sebagai berikut. 

a) Evaluasi sebagai alat seleksi terkandung di dalamnya tujuan 

evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok 

dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. 

b) Evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik 

terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui 

seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. 

c) Evaluasi sebagai alat penempatan (replacement) terkandung di 

dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk menentukan pendidikan 

lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan keampuannya. 

 

G. KEDUDUKAN EVALUASI 

Berdasarkan fungsi dan tujuan evaluasi dalam pendidikan, maka 

kedudukan evaluasi dalam KBM, berada pada sebelum, selama, dan 

sesudah kegiatan belajar berlangsung. Kedudukan evaluasi sebelum 

KBM berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan oleh 

pihak sekolah meliputi calon siswa (input) mengenai usia, kematangan 

kognitif, kondisi fisik (untuk pendidikan tertentu), kesiapan sarpras 

atau bisa disimpulkan kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya 

sebagai alat seleksi dan penempatan. Kedudukan evaluasi selama 

KBM berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan dalam 

interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan 

belajar mengajar. Interval waktu itu dapat diartikan dalam satu 

pertemuan jam pelajaran matematika yang terdiri dari 2 jam dan 3 jam 

pelajaran(JP). Kedudukan evaluasi sesudah KBM berlangsung 

dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, 

baik individu maupun kelompok. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut 

dapat diketahui kelebihan dan kelemahan siswa dalam memahami 

konsep-konsep matematika yang telah dipelajari, sehingga pengajaran 

remedial dapat dilaksanakan dengan baik.  
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H. PROSEDUR EVALUASI 

Langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur 

evaluasi terdiri dari perencanaan (planning), pengumpulan data 

(collecting), verifikasi data (verification), analisis data (analysis), dan 

penafsiran (interpretation).21 

Tahap perencanaan (planning) meliputi kegiatan merumuskan 

tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Tujuan ini harus disesuaikan 

dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan 

tersebut, tentunya tujuan evaluasi ini akan berbeda satu sama lainnya 

tergantung pembuatnya. Perencanaan evaluasi hasil belajar matematika 

umumnya mencakup enam jenis kegiatan, yaitu (1) merumuskan tujuan 

dilaksanakannya evaluasi. Hal ini penting untuk dibuat guru atau 

pendidik dan mengacu pada tujuan intruksional yang telah ditetapkan 

dalam satuan pelajaran. (2) menetapkan aspek-aspek yang akan 

dievaluasi, misalkan aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik. 

(3) memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam 

pelaksanaan evaluasi itu, akan dilaksanakan dengan teknik tes atau non 

tes. (4) menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam 

pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, seperti butir soal 

tes hasil belajar. Butir soal tes harus valid dan reliabel. (5) menentukan 

tolok ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau 

patokan dalam meberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. (6) 

menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. 

Kegiatan evaluasi dapat dilakukan secara formatif atau sumatif. Tes 

formatif adalah tes yang diberikan disetiap akhir program satuan 

pelajaran contohnya sub bab materi dan bab dari materi tersebut untuk 

mengetahui sampai dimana pencapaian hasil belajar murid dalam 

penguasaan bahan atau materi pelajaran yang sudah diberikan sesuai 

dengan tujuan intruksional khusus yang telah dirumuskan di dalam 

satuan pelajaran. Sedangkan tes sumatif adalah tes yang diberikan 

 
21 Erman (Muchtar Buchari, 1972), Evaluasi Pembelajaran Matematika, 

(UPI, 2003), h.13. 
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disetiap akhir bahan pelajaran pada suatu tingkatan untuk mengetahui 

penentuan kenaikan kelas, mengisi raport, dan penentuan lulus 

tidaknya siswa pada ujian akhir sekolah.   

Tahap pengumpulan data (collecting) terdiri dari pemeriksaan 

hasil dan pemberian skor. Wujud nyata dari kegiatan pengumpulan 

data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan melaksankan 

tes hasil belajar misalnya tes pilihan ganda (multiple choise) atau dengan 

uraian (essay test) dan dengan menggunakan teknik non tes, yaitu 

melakukan pengamatan wawancara atau angket dengan menggunakan 

instrumen-instrumen tertentu berupa rating scale, check list, interview guide 

atau questionnaire. 

Tahap verifikasi data (verification) dimulai dengan 

dikelompokkan menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin atau hal 

lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Verifikasi data 

yang telah berhasil dihimpun harus disaring disaring lebih dahulu 

sebelum diolahhal ini  dikenal dengan penelitian data atau verifikasi 

data yakni suatu proses pembuktian kebenaran suatu teori, konsep atau 

hipotesa.   

Tahap analisis (analysis) terdapat dua pilihan yakni dengan 

analisis statistik atau non statistik, tetapi untuk data kuantitatif bisa 

langsung menggunakan teknik analisis statistik, sedangkan untuk data 

kualitatif apabila diolah dengan analisis statistik harus ditransformasi 

dulu menjadi data kuantitatif.  

Kemudian tahap akhir adalah tahap penafsiran (interpretation) 

dimaksudkan sebagai pernyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi. 

Data interpretation dilakukan atas dasar kriteria tertentu yang telah 

disusun secara rasional atau telah dibakukan. Interpretation hasil evaluasi 

tersebut bisa berupa pernyataan atau keputusan yang diungkapkan 

dengan kata-kata (baik-cukup-buruk, tinggi-rendah-sedang, lulus-tidak 

lulus, dan lain-lain). 

Julian C. Stanley (1964: 299) mengemukakan hal yang hamper 

sama dengan pendapat tersebut di atas (mengenai prosedur evaluasi). 

Bedanya ia mengungkapkan dengan cara lain. Langkah-langkah 
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evaluasi menurut J.C.Stanley adalah menetapkan tujuan program, 

memilih alat yang layak, pelaksanaan evaluasi, pemberian skor, 

menganalisis dan menginterpretasi skor, membuat catatan, dan 

menggunakan hasil evaluasi. 

 

I. RUANG LINGKUP EVALUASI 

Secara umum, ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang 

pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen  utama, yaitu:  

1) Evaluasi program pengajaran 

Evaluasi terhadap program pengajaran akan mencakup 3 hal, yaitu: 

evaluasi terhadap tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program 

pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar-mengajar. 

2) Evaluasi proses pelaksanaan pengajaran 

Evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran akan mencakup: 

kesesuaian antara pembelajaran yang berlangsung dengan program 

pembelajaran yang telah ditentukan, kesiapan guru dalam  

melaksanakan program pembelajaran, kesiapan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, minat atau perhatian siswa di dalam 

mengikuti pembelajaran, keaktifan atau partisipasi siswa selama 

pembelajaran berlangsung, peranan  bimbingan dan penyuluhan 

terhadap siswa yang memerlukannya, komunikasi dua arah antara 

guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung, pemberian 

dorongan atau motivasi  terhadap siswa, pemberian tugas-tugas 

kepada siswa dalam  rangka penerapan teori-teori yang diperoleh di 

dalam  kelas, dan  upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul 

sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan di sekolah. 

3) Evaluasi hasil belajar 

Evaluasi hasil belajar merupakan langkah untuk mengetahui 

seberapa jauh target pembelajaran dapat dicapai. Evaluasi terhadap 

hasil belajar peserta didik ini mencakup: evaluasi mengenai tingkat 

penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

dalam unit-unit program  pembelajaran yang bersifat terbatas, dan 
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evaluasi  mengenai  tingkat pencapaian peserta didik terhadap 

tujuan-tujuan umum pembelajaran. 

Menurut Stuffebeam  (1974), ruang  lingkup evaluasi pendidikan  

adalah: 

a) Evaluasi masukan (input) 

Evaluasi masukan atau input adalah evaluasi berkaitan dengan 

kualitas masukan yang berupa calon siswa, baik menyangkut 

faktor kemampuan intelektual maupun aspek kepribadiannya. 

b) Evaluasi Proses  

Evaluasi Proses adalah evaluasi yang sasarannya adalah proses 

belajar mengajar. 

c) Evaluasi Produk 

Evaluasi produk adalah evaluasi yang sasarannya hasil akhir suatu 

proses pendidikan. 

d) Evaluasi Konteks 

Evaluasi Konteks adalah evaluasi yang berkaitan dengan 

masalah-masalah kompleks yang melibatkan hal-hal di luar 

proses pendidikan, tetapi secara langsung mempengaruhi proses 

maupun hasil pendidikan 

Ruang  lingkup yang dimaksud  penulis pada evaluasi  

pembelajaran  matematika dalam  buku   ajar ini, akan dibatasi pada 

Evaluasi yang berkenaan dengan Pembelajaran  Matematika, 

yakni: 

1) Objek evaluasi, yakni objek atau sasaran evaluasi  merupakan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan  kegiatan atau  proses  

pengajaran  Matematika, yang dijadikan titik pusat perhatian atau 

pengamatan, untuk memperoleh informasi tentang kegiatan atau 

proses pembelajaran Matematika tersebut. Dalam hal ini yang 

menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu : masukan (input), 

proses (process), dan keluaran (output). 

a) masukan (input) 

Calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia-manusia 

dewasa yang berpribadi utuh merupakan subyek didik dalam 



26  Evaluasi Pembelajaran Matematika   

kegiatan belajar mengajar. Karakteristik siswa sebagai masukan 

dalam proses belajar mengajar yang dievaluasi mencakup empat 

hal, yaitu: 

i) Kemampuan Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan ini disebut tes kemampuan (aptitude test). 

ii) Kepribadian Alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui 

kepribadian ini disebut tes kepribadian (personality test). 

iii) Sikap Alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sikap 

seseorang terhadap sesuatu hal disebut tes sikap (atitude test). 

iv) Intelegensi Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur 

tingkat intelegensi disebut tes intelegensi (intelegensi test) 

b) proses (process) 

Proses berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah 

kurikulum, materi pelajaran, pendekatan dan metode, cara 

menilai, sarana dan media, sistem administrasi, guru, dan 

personal lainnya. Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi secara 

fungsional satu sama lain dalam rangka kelancaran kegiatan 

belajar mengajar. Untuk mengevaluasi proses dalam matematika 

bisa dilakukan dengan menyajikan soal tertulis tipe uraian (essay). 

Di samping itu evaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan 

melalui observasi terhadap siswa dalam melukis atau 

menggambar dengan menggunakan alat, simulasi, atau 

penjelasan lisan tentang konsep matematika di depan kelas. 

c) keluaran (output) 

Output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan 

tertentu. Dalam hal ini yang disebut output adalah kondisi setelah 

kegiatan belajar mengajar (proses) dilaksanakan. Evaluasi 

terhadap output ini diakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

tingkat pencapaian siswa setelah menjalani proses belajar 

mengajar. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian 

ini disebut tes pencapaian (achievement test). 
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2) Ciri-ciri evaluasi 

a) Evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan 

belajar peserta didik itu, pengukurannya dilakukan secara tidak 

langsung. 

Seorang pendidik yang ingin menentukan manakah diantara 

peserta didik yang tergolong “lebih pandai” ketimbang peserta 

didik lainnya, maka yang diukur bukanlah pandainya, melainkan 

gejala atau fenomena yang tampak atau memancar dari 

kepandaian yang dimiliki peserta didik yang bersangkutan. 

Dengan kata lain, yang dicari dan diukur adalah indikator atau 

hal-hal yang merupakan pertanda bahwa seseorang dapat disebut 

sebagai orang yang pandai. Carl witherington mengatakan bahwa 

indikator yang dapat dijadikan kriteria atau tolok ukur untuk 

menyatakan bahwa seorang peserta didik termasuk kategori 

pandai adalah, bila peserta didik itu memiliki berbagai 

kemampuan seperti berikut ini: 

i) Kemampuan untuk bekerja dengan angka-angka 

ii) Penggunaan bahasa dengan baik dan benar 

iii) Kemampuan menangkap sesuatu yang baru, ketika cepat 

mengikuti pembicaraan orang lain 

iv) Kemampuan mengingat sesuatu 

v) Kemampuan memahami hubungan antar gejala 

vi) Kemampuan untuk berfantasi atau berpikir abstrak 

b) pengukuran dalam rangka menilai keberhasilan belajar peserta 

didik pada umumnya menggunakan ukuran – ukuran yang 

bersifat kuantitatif, atau lebih sering menggunakan symbol-

simbol angka. Hasil pengukuran yang berupa angka itu 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode statistik 

untuk pada akhirnya diberikan interpretasi secara kualitatif. 

c) Pada kegiatan evaluasi hasil belajar pada umumnya digunakan 

unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. 

Penggunaan unit dan satuan yang tetap itu didasarkan pada teori 
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yang menyatakan bahwa pada setiap populasi peserta didik yang 

bersifat heterogen (misalnya berbeda jenis kelaminnya, sekolah 

asalnya, status social ekonomi orang tua, latar belakang 

pendidikan orang tua, domisili dan sebagainya), jika dihadapkan 

pada suatu tes hasil belajar maka prestasi belajar yang mereka raih 

akan terlukis dalam bentuk kurva norma (kurva simetriks). 

d) Prestasi belajar yang dicapai oleh para peserta didik dari waktu 

ke waktu adalah bersifat relatif, dalam arti: bahwa hasil evaluasi 

terhadap keberhasilan belajar peserta didik itu pada umumnya 

tidak selalu menunjukkan kesamaan atau keajegan. 

Jadi evaluasi yang dilaksanakan pada tahap pertama untuk subyek 

yang sama belum tentu sama hasilnya dengan hasil evaluasi yang 

dilaksanakan pada tehap berikutnya. 

e) Kegiatan evaluasi hasil belajar, sulit untuk dihindari terjadinya 

kekeliruan pengukuran (error) seperti diketahui, dalam usaha 

untuk menilai hasil belajar peserta didik, pendidik mengadakan 

pengukuran terhadap peserta didik dengan menggunakan alat 

pengukur berupa tes atau ujian, baik ujian tertulis maupun ujian 

lisan. 

Sumber-sumber kekeliruan pengukuran yaitu: 

i) Kekeliruan faktor alat ukur 

Menurut J.P Guilford, banyak sekali sumber-sumber 

kekeliruan pengukuran atau error, namun empat hal yang di 

pandang paling erat hubungannya dengan kekeliruan 

pengukuran itu adalah sampling, scoring, ranking, dan guessing. 

ii) Kekeliruan evaluator 

Dalam hal kekeliruan pengukuran yang terjadi karena faktor-

faktor evaluator atau tester sendiri, kekeliruan itu bisa terjadi 

setidak-tidaknya empat hal, yaitu: 

Karna suasana batin yang sedang menyelimuti diri evaluator 

pada saat pengukuran hasil belajar dilaksanakan. 

Contoh hati murung, pikiran kacau, perasaan risau, dan 

sebagainya yang sedang menyelimuti diri seorang guru, akan 
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dapat mempengaruhi guru tersebut dalam melakukan 

pekerjaan koreksi hasil tes, sehingga nilai yang diberikan 

kepada peserta didik menjadi tidak sesuai dengan nilai yang 

sesungguhnya yang menjadi hak peserta didik yang 

bersangkutan. 

Karena sifat pemurah atau pelit yang melekat pada diri 

evaluator. 

Sifat pemurah itu dapat berakibat bahwa nilai yang diberikan 

kepada tester menjadi lebh tinggi dari nilai yang semestinya 

harus diberikan kepada tester yang bersangkutan, sebaliknya, 

sifat pelit yang melekat pada diri dosen dan guru dapat 

berakibat bahwa nilai yang diberikan menjadi lebih rendah 

dari nilai yang semestinya. Jadi, dalam nilai yang diberikan 

kepada tester telah terjadi kekeliruan (error). 

Karena terjadinya hallo effect, 

Dimana guru atau dosen selaku evaluator terpengaruh oleh 

berita, informasi dan lain-lain yang datang dari teman-teman 

sejawatnya, sehingga dalam pemberian nilai hasil belajar, 

berita atau informasi tersebut mempengaruhi diri guru atau 

dosen tersebut. 

Karena guru atau dosen selaku evaluator terpengaruh oleh 

“kesan masa lalu” mengenai hasil-hasil belajar yang telah 

dicapai oleh peserta didiknya. 

iii)  Kekeliruan peserta didik 

(1) Faktor psikis 

Faktor kejiwaan atau suasana batin yang menyelimuti diri 

peserta didik pada saat dilaksanakanya evaluasi hasil belajar 

seperti suasana gembira dan suasana murung atau pikiran 

yang sedang kacau baik secara langsung atau tidak langsung 

dapat mempengaruhi diri peserta didik yang sedang di ukur 

dan dinilai hasil belajarnya. 

(2) Faktor fisik 
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Karena kesehatan jasmani sedang terganggu maka dalam 

kondisi seperti itu peserta didik terganggu konsentrasinya 

selama evaluasi hasil belajar berlangsung, sehingga dalam 

pengukuran dan penilaian hasil belajar yang dilakukan 

terhadap peserta didik itu dimungkinkan terjadinya 

kekeliruan (error). 

(3) Faktor nasib 

Faktor nasib yang menimpa diri peserta didik juga dapat 

menjadi penyebab terjadinya kekeliruan dalam pengukuran 

hasil belajar. 

Situasi dan kondisi lingkungan 

Situasi pada saat berlangsungnya evaluasi hasil belajar 

kurang atau tidak menguntungkan bagi para peserta didik. 

Suasana gaduh yang terjadi baik di dalam maupun di luar 

ruangan ujian dapat mengakibatkan tester kehilangan 

konsentrasi, yang pada gilirannya juga dapat menyebakan 

soal-soal ujian tidak dapat dijawab dengan betul akibat dari 

suasana atau situasi yang gaduh tersebut. 

3) Evaluasi program Pendidikan 

Program pendidikan adalah rencana kegiatan yang dirumuskan 

secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang 

berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program dalam 

ruang lingkup pendidikan. Ada dua cara untuk mengevaluasi 

progran pendidikan, yaitu: 

a) Evaluasi secara Rasional 

Cara ini bisa dilakukan sebelum suatu program dilaksanakan atau 

pada saat suatu program selesai dibuat. Evaluasi dengan cara ini 

tidak mendapatkan hasil evaluasi yang bersifat kuantitatif, akan 

tetapi berupa dugaan-dugaan tentang kelayakan program yang 

dievaluasi itu. 

b) Evaluasi secara empirik 

Empirik berarti berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, 

dalam hal ini sekolah. Jadi evaluasi program pendidikan secara 
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empirik diperoleh dari pelaksanaan program tersebut, tidak 

hanya melalui pertimbangan rasional yang sifatnya dugaan. Tolok 

ukur yang digunakan adalah tolok ukur empirik. Dengan 

mengubah kriteria pengukuran yang sifatnya kualitatif ke dalam 

bentuk bilangan (kuantitatif). 

4) Evaluasi hasil belajar (tes) 

Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan pada saat kegitan belajar 

mengajar berlangsung atau sesudahnya. Selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung siswa dapat dievaluasi melalui tanya jawab 

lisan sambil mengarahkannya pada konsep atau materi baru. 

Evaluasi pada akhir kegiatan bisa dilaksanakan pada setiap akhir 

pertemuan, pada setiap minggu, atau setiap akhir semester. Evaluasi 

hasil belajar sifatnya berupa tes kemampuan, yaitu mengukur 

sampai sejauh mana tingkat penguasaan materi pelajaran 

matematika yang telah disajikan dalam kegiatan belajar mengajar 

5) Evaluasi non hasil belajar (non tes) 

Evaluasi non-tes adalah evaluasi di luar evaluasi hasil belajar. 

Evaluasi nontes titik beratnya adalah bidang afektif, seperti sikap 

dan minat siswa terhadap pelajaran matematika.   

 

J. RANGKUMAN 

Tabel 01. Perbedaan Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi 

Pengukuran Penilaian Evaluasi 

a. Proses 

kuantifikasi yang 

menghasilkan 

data kuantitatif 

sebagai bahan dan 

informasi dalam 

penilaian dan 

evaluasi 

b. Proses lebih 

diajukan untuk 

menilai peserta 

didik 

c. Proses dapat 

mencakup 

pengukuran dan 

penilaian 
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a. Proses 

pengambilan 

keputusan 

b. Proses 

pengumpulan 

data melalui 

pengalaman 

empiris 

c. Proses pengumpulan 

data untuk 

menentukan sejauh 

mana tujuan 

pembelajaran tercapai 

 

K. TUGAS 

Sebagai bentuk penguasaan terhadap pemahaman materi  buku 

ajar 1, secara individu mahasiswa ditugaskan menemukan, 

mendeskripsikan, kemudian menguraikan minimal 3 perlakuan  

dalam pembelajaran matematika di sekolah yang menunjukkan 

kegiatan pengukuran, penilaian, dan evaluasi.  

 

L. SOAL-SOAL DAN KUNCI JAWABAN 

Soal-soal pilihan ganda no. 1 sampai dengan 5  dan  no.6 

sampai dengan 10 soal-soal uraian, untuk menguji 

penguaatan terhadap penguasaan, dan pemahaman pada 

materi ajar 1 

1. Pengertian evaluasi (evaluation) dalam hubungannya dengan 

kegiatan belajar mengajar berikut ini benar, kecuali: 

A. Suatu proses sistematik dan seimbang untuk mengetahui 

sampai sejauh mana efisiensi KBM yang dilaksanakan dan 

efektifitas pencapaian tujuan intruksional yang telah 

diterapkan. 

B. Penentuan kesesuaian antara tampilan (performance) siswa 

berupa kognitif, psikomotorik, dan afektif dengan tujuan 

intruksional. 

C. Deskripsi pengukuran (measurment) dan pertimbangan 

(judgement). 

D. Suatu proses untuk menentukan nilai dari segala sesuatu 

yang berkenaan dengan pendidikan. 
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2. Pada rangkaian KBM, evaluasi berfungsi : 

A. Sebagai alat pengukur kesiapan siswa, yaitu dengan bertanya 

kepada siswa apakah siswa tersebut telah siap belajar atau 

belum. 

B. Pembimbing siswa dalam meningkatkan hasil belajar. 

C. Sebagai alat pengukur keberhasilan belajar siswa. 

D. Alat untuk meningkatkan efisiensi metode pembelajaran.  

3. Urutan yang logis dalam menyususn dan melaksanakan 

prosedur evaluasi adalah: 

A. Menerapkan tujuan, menentukan alat, pelaksanaan 

pemberian skor, analisis dan interpretasi. 

B. Menentukan alat, pemberian skor, pelaksanaan, analisis, 

interpretasi, dan penentuan tujuan. 

C. Menentukan alat, penentuan tujuan, pelaksanaan, pemberian 

skor, analisis, dan interpretasi. 

D. Menentukan alat, penentuan tujuan, pemberian skor, 

pelaksanaan, analisis, dan interpretasi. 

4. Teknik yang tepat untuk mengukur pada KBM mata pelajaran 

matematika 

A. Penguasaan siswa tentang cara melukis segilima beraturan 

adalah tes lisan. 

B. Pemahaman siswa dalam membuktikan beberapa teorema 

limit fungsi adalah tes perbuatan. 

C. Ingatan siswa tentang hasil perkalian dua bilangan yang 

sederhana adalah tes tertulis. 

D. Pemahaman siswa tentang menentukan rumus suku 𝑘𝑒 − 𝑛 

dari suatu barisan adalah tes tertulis. 

 

5. Pernyataan yang benar berkaitan dengan kualitas alat evaluasi 

adalah: 

A. Menganalisis hasil tes setelah diujicoba, berarti menentukan 

validitas muka (face validity) tes tersebut. 
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B. Menggunakan kisi-kisi, memperhatikan sebaran topik dari 

kurikulum, menjudgement kebenaran konsep dalam rangka 

penyusunan suatu tes berkenaan dengan validitas isi (content 

validity). 

C. Suatu perangkat tes yang dapat memberikan perkiraan 

(estimate) yang relatif konsisten terhadap hasil tes tersebut, 

maka derajat kesukaran dan daya pembedanya baik. 

D. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi reliabilitas suatu tes 

antara lain adalah banyaknya pokok uji, cara pemberian skor, 

dan daya pembeda. 

 

6. Jelaskan ruang lingkup penilaian hasil belajar. 

7. Karakteristik penguatan proses penilaian yang dikehendaki 

kurikulum 2013 adalah …. 

8. Apa yang perlu dipertimbangkan dalam memilih tekhnik 

penilaian 

9. Apa yang dimaksud dengan penilaian formatif dan sumatif 

10. Bagaimana hubungan antara evaluasi dan penilaian. 

 

Kunci jawaban soal-soal pilihan ganda (multiple choice) 

materi ajar 1. 

1. C      

2. C      

3. A 

4. D 

5. B 

6. Adapun ruang lingkup penilaian hasil belajar peserta didik 

mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang dilakukan secara berimbang. 

7. Adapun karakteristik penguatan proses penilaian yang 

dikehendaki kurikulum 2013 yaitu: a) Mengukur tingkat 

berpikir siswa mulai dari rendah sampai tinggi. b) Menekankan 

pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam 
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(bukan sekedar hafalan) c) Mengukur proses kerja siswa, bukan 

hanya hasil kerja siswa d) Menggunakan portofolio 

pembelajaran siswa. 

8. Dalam memilih teknik penilaian perlu mempertimbangkan ciri 

indikator, Misalnya. Jika tuntutan indikator melakukan sesuatu, 

maka teknik penilaiannya adalah unjuk kerja. Jika tunturtan 

indikator berkaitan dengan pemahaman konsep, maka teknik 

penilaiannya adalah tertulis Jika tuntutan indikator memuat 

unsur penyelidikan, maka teknik penilaiannya adalah proyek. 

9. Penilaian formatif merupakan penilaian yang menyediakan 

informasi kepada siswa dan guru untuk digunakan dalam 

memperbaiki kegiatan belajar dan mengajar. Penilaian formatif 

berguna untuk memperbaiki metodologi mengajar dan 

pemberian masukan untuk murid pada saat proses belajar 

mengajar. Hasil dari berbagai Penilaian formatif digunakan 

untuk mengubah dan memberikan validasi kepada proses 

pengajaran. Sedangkan Penilaian sumatif merupakan jenis 

penilaian yang orientasinya adalah pengumpulan informasi 

tentang pembelajaran yang dilakukan pada rentang waktu 

tertentu atau pada akhir suatu unit pelajaran. Tujuan dari 

berbagai Penilaian sumatif adalah untuk menilai kompetensi 

murid pada saat satu tahap pengajaran telah selesai. Penilaian 

sumatif digunakan untuk menentukan jika murid telah 

menguasai kompetensi khusus dan mengidentifkasi bidang ajar 

yang memerlukan perhatian lebih. 

10. Adapun hubungan antara evaluasi dan penilaian adalah “bahwa 

evaluasi merupakan proses pemberian penilaian terhadap data 

atau hasil yang diperoleh melalui asesmen” (Gabel, 1993) 
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BAB II 

KONSEP DAN PENERAPAN PENILAIAN 

AUTHENTIK 

(Bahan Ajar 5, 6, & 7) 

 

A. PENDAHULUAN 

Terkait dengan tuntutan dan tantangan kehidupan di abad 21, 

sehingga terjadi penyempurnaan kurikulum 2013 (K-13), 

menggunakan penilaian authentik dalam mengukur perkembangan 

belajar atau hasil belajar siswa. Selanjutnya ada proses penyempurnaan 

dalam penilaian yaitu beroreantasi pada meningkatkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills /HOTS). HOTS 

harus dimiliki oleh peserta didik dalam rangka mempersiapkan 

perkembangannya  yang mampu memenuhi tantangan dan kebutuhan 

abad 21 yaitu dengan terbentuknya pribadi yang kreatif, inovatif dan 

mempunyai daya saing yang tinggi. 

Pada uraian bahan ajar 2 ini, anda dapat mempelajari dengan jelas 

tentang apa itu penilaian authentik dengan jenis-jenisnya, termasuk 

penilaian beroreantasi HOTS, tentang penyusunan soal HOTS dengan 

tingkatan kognitifnya, karakteristiknya, dan peran soal HOTS. Setelah 

mempelajari materi-materi tersebut diharapkan anda dapat memahami 

dengan baik dan benar serta dapat menerapkannya dalam pembelajaran 

Matematika yang anda lakukan. 
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B. PENILAIAN AUTENTIK 

Penilaian yang dilakukan secara bermakna, menyeluruh, 

berkesinambungan dan berlandaskan pada Kurikulum 2013 dengan 

dasar Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan, yaitu penilaian autentik. Pada kegiatan pembelajaran 

matematika penilaian secara autentik dapat memberikan informasi 

yang banyak dari pencapaian hasil belajar siswa secara terperinci. 

Penilaian autentik (authentic assesment) menurut (Pusat Kurikulum, 

2009) merupakan proses serangkaian kegiatan pengumpulan data , 

pelaporan informasi yang menjelaskan perolehan hasil belajar siswa 

dengan menerapkan prinsipprinsip penilaian, pelaksanaan 

berkelanjutan, bukti-bukti yang nyata atau autentik, akurat, dan 

konsisten sebagai akuntabilitas publik. Nurhadi (Hendriana dan Utari, 

2014) memaparkan penilaian autentik merupakan kegiatan penilaian 

dari hasil pencapaian kinerja siswa yang dilakukan melalui berbagai 

teknik atau strategi, di mana siswa mampu menyampaikan kembali, 

melakukan membuktikan, menunjukkan secara tepat, sebagai cerminan 

bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. 

Tabel. 02. Perbedaan Penilaian Autentik dan Tradisional 

No Authentik Tradisional 

1 Mengerjakan tugas Memilih respon (selected 

response) 

2 Dunia nyata (real life) Dibuat-buat (contrived) atau 

simulasi 

3 Konstruksi/penerapan Mengingat/mengenali 

4 Siswa mengkonstruksi Guru mengkonstruksi 

5 Bukti langsung Bukti tidak langsung 

Muller (Hendriana, 2014) 

Prinsip yang digunakan dalam penilaian authentik 

(Hendriana dan Soemarmo, 2014) meliputi beberapa hal, 

diantaranya sebagai berikut: 
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a. Mengidentifiksi apa yang telah diketahui dan dipahami oleh 

siswa. 

b. Menggali kembali kemampuan siswa dalam berpikir 

matematis. 

c. Harus bersifat praktis. 

d. Proses penilaian tidak dapat terpisahkan dari proses 

pembelajaran. 

e. Penilain harus mendeskripsikan masalah nyata. 

f. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode dan 

kriteria yang sesuai dengan ciri khas dan esensi pengalaman 

belajar siswa. 

g. Penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek 

dari tujuan pembelajaran, baik kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik 

 

Berdasarkan uraian pendapat ahli, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki 

peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas 

pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian authentik dilakukan secara 

komprehensif untuk menilai dari masukan, proses dan keluaran, yang 

mengukur hasil belajar peserta didik meliputi ranah sikap (afektif), 

pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik). Makna 

authentik adalah kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang 

berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Karakter penilaian 

authentik ini tidak hanya berorientasi pada karakteristik yang 

dimunculkan siswa, tetapi mencakup karakteristik metode 

pembelajaran, kurikulum yang sedang digunakan, fasilitas dan 

administrasi sekolah. Para siswa tidak hanya mengerjakan atau 

melakukan kegiatan sesuai dengan instruksi guru, tetapi dapat pula 

menunjukkan perilaku tertentu yang diinginkan sesuai rumusan tujuan 

pembelajaran, tetapi mampu mengerjakan sesuatu yang terkait dengan 

aplikasi pada konteks kehidupan nyata. Penilaian autentik tidak hanya 
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terkait dengan produk atau hasil suatu proses kegiatan pembelajaran, 

tetapi mencakup pada semua proses kegiatan belajar mengajar. 

Kemajuan belajar siswa merupakan salah satu indikator keberhasilan 

guru mengajar. Penilaian autentik harus mendeskripsikan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan siswa berdasarkan dari pengalaman 

belajar mereka, bagaimana mereka mengaplikasikan pengetahuannya. 

 

C. JENIS-JENIS PENILAIAN AUTENTIK 

1. Teknik dan Instrumen Pada Penilaian Kompetensi 

Pengetahuan  (Kognitif) 

Ranah  kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu 

berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan 

pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal. Sehingga bisa 

disimpulkan ranah kognitif merupakan  sentral yang mempunyai 

peran penting dalam pengembangan kurikulum dan 

pengembangan evaluasi pembelajaran. 

Pada penilaian  kompetensi pengetahuan,  teknik dan 

instrumennya melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan, dan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, soal isian, 

jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan soal uraian. 

b) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan yang sudah 

disiapkan sebelumnya. 

c) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau 

projek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai 

dengan karakteristik tugas. 

Untuk lebih memahami Taksonomi Bloom tentang ranah 

pengukuran ranah kognitif, penulis uraikan secara rinci 

berdasarkan kata kerja pada Tabel 02 berikut: 
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Tabel 03 Taksonomi Bloom Ranah Kognitif 

TINGKAT DESKRIPSI 

I. Pengetahuan Pengetahuan terhadap fakta, konsep, 

definisi, nama, peristiwa, tahun, daftar, 

rumus, teori, dan kesimpulan, contoh 

kegiatan belajar: 

• mengemukakan arti 

• menamakan 

• membuat daftar 

• menentukan  lokasi 

• mendeskripsikan  sesuatu 

• menceritakan apa yang terjadi 

• menguraikan apa yang terjadi 

II. Pemahaman Pengertian terhadap hubungan antar- 

faktor, antar konsep, dan antar-data, 

hubungan sebab-akibat, dan penarikan 

kesimpulan, contoh kegiatan belajar: 

• mengungkapkan gagasan/pendapat 

dengan kata-kata sendiri 

• membedakan, membandingkan 

• menginteprestasikan data 

• mendeskripsikan dengan kata-kata 

sendiri 

• menjelaskan gagasan pokok 

• menceritakan kembali dengan kata-

kata 
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III. Aplikasi  -Menggunakan pengetahuan untuk 

memecahkan masalah 

- Menerapkan pengetahuan dalam 

kehidupan sehari-hari 

Contoh kegiatan belajar: 

• Menghitung  kebutuhan 

• Melakukan percobaan 

• Membuat peta 

• Merancang strategi 

IV. Analisis Menentukan bagian-bagian dari suatu 

masalah, penyelesaian, atau gagasan 

dan menunjukkan hubungan antara 

bagian tersebut, contoh kegiatan 

belajar: 

• mengidentifikasi faktor  penyebab 

• merumuskan  masalah 

• mengajukan pertanyaan untuk 

memperoleh informasi 

• membuat grafik 

• mengkaji ulang 

V. Sintesis - Mengabungkan berbagai informasi 

menjadi satu kesimpulan atau konsep 

-Meramu/merangkai berbagai gagasan 

menjadi sesuatu yang baru 

Contoh kegiatan belajar: 

• membuat desain 

• mengarang komposisi lagu 

• menemukan solusi masalah 

• memprediksi 

• merancang model mobil-mobilan, 

pesawat sederhana 

• menciptakan produk baru 
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VI. Evaluasi Mempertimbangkan dan menilai 

benar-salah, baik-buruk, bermanfaat- 

tidak bermanfaat 

Contoh kegiatan belajar: 

• Mempertahankan pendapat 

• Beradu argumentasi 

• Memilih solusi yang lebih baik 

• Menyusun kriteria penilaian 

• Menyarankan perubahan 

• Menulis laporan 

• Membahas suatu kasus 

• Menyarankan strategi baru 

 

Anderson & Krathwohl (2001) mengklasifikasikan dimensi 

proses berpikir Tabel 04 sebagai berikut. 

Tabel 04. Mengklasifikasikan Dimensi Proses Berpikir 

 

 

 

 

HOTS 

Mengkreasi • Mengkreasi ide/gagasan sendiri 

• Kata kerja : 

mengkontrusi, desain, 

mengembangkan, 

menulis, 

Memformulasikan 

 

Mengevaluai 

• Mengambil keputusan sendiri 

• Kata kerja : evaluasi, menilai, 

menyanggah, memutuskan, 

memilih, mendukung 

 

Menganalisis 

• Menspesifikasi aspek-aspek / 

elemen 

• Kata kerja: membandingkan, 

memeriksa, mengkritisi, 

menguji 

  • Menggunakan informasi
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MOTS Mengapikasi  pada domain berbeda 

  • Kata kerja : 

 menggunakan, mendemontrasikan,

  mengilustrasikan, 

Mengoperasikan 

 

Memahami 

• Menjelaskan ide atau konsep 

• Kata kerja : menjelaskan, 

mengklasifikasi, menerima, 

melaporkan 

 

LOTS 

 

Mengetahui 

• Mengingat kembali 

• Kata kerja: mengingat,

 mendaftar, mengulang, 

menirukan, 

 

Pengelompokan level kognitif tersebut yaitu: pengetahuan dan 

pemahaman (level 1), aplikasi (level 2), dan penalaran (level 3). Berikut 

dijelaskan secara singkat penjelasan untuk masing-masing level 

tersebut: 

a. Pengetahuan dan Pemahaman (Level 1) atau  Lower Order Thingking 

Skills (LOTS) 

Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi 

proses berpikir mengetahui (C1) dan memahami (C2). Ciri-ciri soal 

pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan 

procedural. 

Contoh “remember” dari soal tipe ini, misalnya “ Rubik’s Cube 

merupakan contoh dari bangun ruang berupa .... ” Jawabannya adalah 

kubus. Soal tersebut hanya meminta siswa untuk mengandalkan 

ingatan. 

Contoh “understand” dari soal tipe ini misalnya “jumlah sisi 

sejajar yang dimiliki kubus adalah ....” Jawabannya, sisi depan kubus 

sejajar dengan sisi belakang, sisi atas sejajar dengan bawah, sisi kanan 

sejajar dengan kiri, maka siswa dapat memahami bahwa kubus 
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memiliki 3 pasang sisi yang berhadapan. 

b. Aplikasi (Level 2) atau MOTS 

Level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir 

menerapkan atau mengaplikasikan (C3). Ciri-ciri soal pada level 2 

adalah mengukur kemampuan: a) menggunakan pengetahuan faktual, 

konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel 

yang sama atau mapel lainnya; atau b) menerapkan pengetahuan 

faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan 

masalah kontekstual (situasi lain). 

Contoh “apply” dari soal tipe ini misalnya jumlah sisi sejajar 

yang dimiliki rubik’s cube adalah ....”Kita mengingat bahwa rubik’s cube 

berbentuk serupa dengan kubus dan kita memahami bahwa setiap 

kubus memiliki 3 pasang sisi yang berhadapan, dengan demikian kita 

bisa mengaplikasikan bahwa rubik’s cube memiliki 3 pasang sisi yang 

berhadap. 

c. Penalaran (Level 3) atau HOTS 

Level penalaran merupakan level kemampuan berpikir tingkat 

tinggi (HOTS), karena untuk menjawab soal-soal pada level 3 peserta 

didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan 

pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta memiliki logika 

dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah 

kontekstual (situasi nyata yang tidak rutin). Level penalaran mencakup 

dimensi proses berpikir menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan 

mengkreasi (C6). 

Contoh “analyze” dari soal tipe ini misalnya “jika suatu rubik’s 

cube memiliki sisi sebesar 6 cm, maka panjang diagonal sisinya  adalah 

....”Analisis bahwa setiap sisi dari kubus merupakan persegi, dan 

persegi dapat dilihat sebagai 2 segitiga siku-siku berikut: 

 

  

 

 

 

6 cm 

6 cm 
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Dari hasil analisis di atas, kita memperoleh informasi bahwa panjang 

diagonal sisi yang ditanyakan pada soal sama dengan nilai sisi miring 

segitiga siku-siku, yang nilainya dapat diperoleh melalui teorema 

phytagoras sehingga diperoleh nilai 6√2𝑐𝑚 sebagai jawaban.  

 

Contoh “evaluate” dari soal tipe ini misalnya “jika suatu rubik’s 

cube memiliki sisi sebesar 6 cm, maka panjang diagonal ruangnya  

adalah ....” 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan analisis di atas besarnya diagonal ruang rubik’s cube 

dapat diperoleh dengan mengevaluasi panjang diagonal ruang BH 

menggunakan teorema phytagoras pada segitiga ABH sehingga diperoleh 

nilai 6√2𝑐𝑚 sebagai jawaban. 

Contoh “create” dari soal tipe ini misalnya “ diketahui suatu 

kubus ABCD.EFGH memiliki panjang sisi sebesar 6 cm, jika P dan Q 

masing-masing terletak di tengah sisi AB dan BC, maka jarak antara 

sisi dengan garis PQ adalah ....” 

 

  

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, berdasarkan teori jarak titik ke 

garis, dapat disimpulkan bahwa , nilai OH dapat diperoleh dari segitiga 

siku-siku khayal OHQ seperti pada gambar. Dengan demikian, besar 

OH didapat melalui teorema phytagoras dengan mengombinasikan : 

A 

C 

B 
D 

E F 

G H 

6√2𝑐𝑚 

H 

A B 6 𝑐𝑚 

P A 

C 

B 
D 

E F 

G H 

O 
Q 

H 

O B 
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i. Nilai OQ, merupakan setengah dari nilai PQ  yang diperoleh 

menggunakan teorema phytagoras dari segitiga siku-siku PBQ. 

𝑂𝑄 =
1

2
𝑃𝑄 =

1

2
√𝑃𝐵2 + 𝐵𝑄2 =

1

2
√32 + 32 =

1

2
√18

=
1

2
× 2√2 =

3

2
√2𝑐𝑚 

ii. Nilai QH yang sama dengan PH dan diperoleh dengan 

menggunakan teorema phytagoras dari segitiga siku-siku PAH 

 𝑄𝐻 = 𝑃𝐻 = √𝐴𝐻2 + 𝐴𝑃2 = √(6√2)
2

+ 32 = √72 + 9 =

√81 = 9𝑐𝑚 

iii. Nilai OH yang diperoleh menggunakan teorema phytagoras bersama 

nilai OQ dan QH dari segitiga OHQ. 

𝑂𝐻 = √𝐴𝐻2 − 𝑂𝑄2 = √92 − (
3

2
√2)

2

= √81 −
9

2
= √

153

2

= 3√
17

2
× √

2

2
=

3

2
√34𝑐𝑚 

Sehingga diperoleh 
3

2
√34𝑐𝑚  sebagai jawabannya. 

 

 

2. Teknik dan Instrumen Pada Penilaian Kompetensi Sikap 

(Afektif) 

Ranah afektif mencakup hal-hal yang berhubungan dengan 

sikap (attitude) sebagai manifestasi dari minat (interest), motivasi 

(motivations), kecemasan (worry), kegelisahan (anxiety), apresiasi 

perasaan (emotional appreatiation), penyesuaian diri (self adjusment). 

Bakat (talent or aptitude) 

a) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan 

pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku 
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yang diamati. 

b) Penilaian diri merupakan  teknik penilaian dengan cara 

meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan 

kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. 

c) Penilaian antar-peserta didik merupakan teknik penilaian 

dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai 

terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen  yang 

digunakan berupa lembar penilaian antar-peserta didik. 

d) Jurnal atau catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang 

berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan  

kelemahan  peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan 

perilaku. 

e) Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang, 

melibatkan pendidik yang ingin memperoleh informasi dari 

peserta didik dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu. 

Faktor-faktor afektif yang dapat dinilai dalam KBM mata 

pelajaran matematika, sebagai berikut:22 

a) Adanya kesadaran siswa mengenai pengaruh pelajaran 

matematika terhadap pelajaran lain, begitupula sebaliknya. 

b) Kesadaran pentingnya nilai dan peranan matematika dalam 

masyarakat. 

c) Kesadaran akan keindahan bentuk-bentuk geometrik dalam 

lingkungannya. 

d) Kesadaran akan pentingnya pelajaran matematika untuk 

dirinya, baik dalam pembentukkan pribadinya maupun dalam 

kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

e) Kesudian untuk memberikan respons dan memberikan 

pendapat-pendapat yang baru dalam diskusi. 

 
22 Erman (Pratikyo, 1981), Evaluasi Pembelajaran Matematika, (UPI, 2003), 

h.51.  
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f) Kesudian bekerjasama dengan kawan-kawannya dalam kelas 

guna menanggapi secara aktif pelajaran matematika yang 

disajikan. 

g) Kesadaran bahwa pelajaran matematika memberikan 

keuntungan dan kepuasan dalam pekerjaannya. 

h) Keinginan untuk berpendapat dan secara sungguh-sungguh 

bertanggungjawab pada pekerjaannya. 

i) Ada perhatian dan kesediaan untuk berpartisipasi dan aktif 

dalam bidang matematika pada waktu-waktu yang terluang. Hal 

ini dapat dilihat dari partisipasinya pada masyarakat 

matematika, misalnya bimbingan belajar matematika, 

himpunan jurusan matematika, dan group 

komputer(komputasi dll). 

j) Adanya perhatian untuk meningkatkan diri (ingin tahu) dalam 

bidang matematika dengan belajar mandiri. 

k) Kebisaaan  untuk  mengadakan pertemuan dan simulasi bidang 

matematika, misalnya kelompok kerja guru matematika. 

l) Kebisaaan untuk mengembangkan dirinya dalam  bidang  

matematika, misalnya  mengikuti penataran atau meneruskan 

studi pada bidang tersebut. 

m) Sikap percaya diri, disiplin pribadi, respek pribadi, inisiatif, 

kebebasan, dan  perkembangan  pada kesadaran untuk 

mengkritik sendiri (introspeksi diri).  

Untuk lebih memahami Taksonomi Bloom tentang ranah 

pengukuran ranah afektif, penulis uraikan secara rinci 

berdasarkan kata kerja pada Tabel 05 berikut: 

 
Tabel 05. Taksonomi Bloom Ranah Afektif 

TINGKAT DESKRIPSI 

I. Penerimaan 

(Receving) 

 

 

- Kepekaan (keinginan menerima/ 

memperhatikan) terhadap 

fenomena stimuli 

- Menunjukkan perhatian yang 
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terkontrol dan seleksi 

Contoh kegiatan belajar: 

• sering mendengarkan musik 

• senang membaca puisi 

• senang mengerjakan soal matematika 

• ingin menonton sesuatu 

• senang membaca cerita 

• senang menyanyikan lagu 

II. Pemahaman Pengertian terhadap hubungan antar- 

faktor, antar konsep, dan antar-data, 

hubungan sebab-akibat, dan penarikan 

kesimpulan, contoh kegiatan belajar: 

• mengungkapkan gagasan/pendapat 

dengan kata-kata sendiri 

• membedakan, membandingkan 

• menginteprestasikan data 

• mendeskripsikan dengan kata-kata 

sendiri 

• menjelaskan gagasan pokok 

• menceritakan kembali dengan kata-

kata 

III. Aplikasi  -Menggunakan pengetahuan untuk 

memecahkan masalah 

- Menerapkan pengetahuan dalam 

kehidupan sehari-hari 

Contoh kegiatan belajar: 

• Menghitung  kebutuhan 

• Melakukan percobaan 

• Membuat peta 

• Merancang strategi 
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IV. Analisis Menentukan bagian-bagian dari suatu 

masalah, penyelesaian, atau gagasan 

dan menunjukkan hubungan antara 

bagian tersebut, contoh kegiatan 

belajar: 

• mengidentifikasi faktor  penyebab 

• merumuskan  masalah 

• mengajukan pertanyaan untuk 

memperoleh informasi 

• membuat grafik 

• mengkaji ulang 

V. Sintesis - Mengabungkan berbagai informasi 

menjadi satu kesimpulan atau konsep 

-Meramu/merangkai berbagai gagasan 

menjadi sesuatu yang baru 

Contoh kegiatan belajar: 

• membuat desain 

• mengarang komposisi lagu 

• menemukan solusi masalah 

• memprediksi 

• merancang model mobil-mobilan, 

pesawat sederhana 

• menciptakan produk baru 

VI. Evaluasi Mempertimbangkan dan menilai 

benar-salah, baik-buruk, bermanfaat- 

tidak bermanfaat 

Contoh kegiatan belajar: 

• Mempertahankan pendapat 

• Beradu argumentasi 

• Memilih solusi yang lebih baik 

• Menyusun kriteria penilaian 

• Menyarankan perubahan 

• Menulis laporan 
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• Membahas suatu kasus 

• Menyarankan strategi baru 

 

3. Teknik dan Instrumen Pada Penilaian Kompetensi 

Keterampilan (Psikomotorik) 

Perkembangan ranah psikomotorik ini dimulai dari 

gerakan sederhana  sampai  pada gerakan yang kompleks, yaitu 

gerakan refleks, gerakan sadar, gerakan keterampilan, dan gerakan 

komunikasi.23 Berkaitan  dengan  pernyataan tersebut, maka teknik 

dan instrumen penilaian  kompetensi  keterampilan yakni pendidik 

menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu 

penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu 

kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek, dan 

penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek 

atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik. 

Contoh penilaian kompetensi keterampilan pada KBM 

mata pelajaran matematika adalah: 

a) Keterampilan dalam membuat sketsa 

b) Keterampilan dalam melukis obyek geometri;(dengan 

menggunakan sepasang segitiga siku-siku atau jangka dalam 

membuat garis sumbu, garis bagi sudut, garis tinggi, garis berat, 

segi banyak beraturan, dan lain sebagainya). 

c) Keterampilan  menggunakan  kalkulator; (mahir dalam 

mengoperasikan  rumus-rumus statistik  pada calculator saintific). 

d) Untuk calon pendidik/calon guru mata pelajaran matematika, 

unjuk kerja bisa berupa keterampilan dalam membuat dan 

menggunakan alat peraga matematika, menjelaskan sampai 

pada mengkontekstualkan. 

 

 

 
23 Erman (Anita Harrow, 1972), Evaluasi Pembelajaran Matematika, (UPI, 

2003), h.52. 
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D. KARAKTERISTIK SOAL HOTS 

1. Pengertian HOTS 

Reformasi pendidikan matematika saat ini tengah 

berlangsung di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pembaharuan 

sistem penilaian berpijak pada pemikiran bahwa pendidikan 

matematika seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengetahuan 

dasar dan kemampuan menampilkan keterampilan matematis yang 

terbatas. Penilaian matematika seharusnya lebih difokuskan pada 

pengembangan kecakapan yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah-masalah yang tidak rutin. Penilaian pada pendidikan 

matematika seharusnya juga tidak sekedar memberi informasi 

tentang the pupil’s degree of information and skill (Marks, dkk., 1975). 

Pendidikan matematika memerlukan sistem penilaian yang mampu 

menjangkau keseluruhan dinamika proses berpikir siswa. Salah satu 

reformasi pembelajaran dan penilaian Indonesia saat ini diwarnai 

dengan diterapkannya pembelajaran dan penilaian yang berorientasi 

pada Higher Order Thinking Skill (HOTS). HOTS mulai diterapkan 

dalam pembelajaran dan penilaian di kelas dengan harapan bahwa 

pembelajaran matematika dapat lebih mendorong pengembangan 

kecakapan dan kreativitas berpikir siswa. Soal-soal HOTS juga sudah 

mulai digunakan dalam ujian nasional mulai tahun 2017, dan semakin 

diperluas pada ujian nasional tahun 2018. 

HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking 

Skills yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Istilah ini 

pertama kali muncul sebagai salah satu buah pikir seorang psikolog 

pendidikan Amerika, Benjamin Samuel Bloom. Salah satu kontribusi 

beliau untuk pendidikan terbit pada tahun 1956 melalui 

buku Taxonomy of Educational Objectives (Taksonomi Tujuan 

Pendidikan) yang intinya menjelaskan bahwa tujuan pendidikan 

memiliki tiga aspek utama, yaitu kognitif (pengetahuan), afektif 

(emosi dan sikap), serta psikomotorik (aktivitas fisik). HOTS 

merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada 

Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah kerangka yang 
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membagi tujuan pendidikan menjadi beberapa kelompok. 

Berdasarkan Taksonomi Bloom, dalam mempelajari suatu topik, ada 

beberapa tingkatan kemampuan berpikir, mulai dari tingkat rendah 

(Lower-order thinking skills, disingkat LOTS) sampai tingkat tinggi 

HOTS. Dari namanya aja, pembelajaran HOTS tentunya 

memerlukan kemampuan berpikir lebih daripada soal LOTS. 

HOTS sebenarnya bukan terminologi asing dalam pendidikan 

matematika, tetapi guru perlu kehati-hatian dalam memahaminya. 

Terminologi HOTS didefinisikan dengan beragam oleh para ahli. 

Mainali (2012: 6) mengatakan bahwa HOTS merupakan kemampuan 

berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Brookhart 

(2010: 3) menyatakan bahwa HOTS berkaitan dengan tiga hal, yaitu: 

transfer, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Transfer 

merupakan kemampuan siswa memanfaatkan apa yang telah 

dipelajari dalam kehidupan. Berpikir kritis dimaksudkan sebagai 

berpikir rasional dan reflektif serta difokuskan pada pengambilan 

keputusan untuk mempercayai serta melakukan sesuatu atau tidak. 

Pemecahan masalah merupakan kemampuan siswa memanfaatkan 

apa yang telah dimiliki untuk memecahkan permasalahan yang 

sebelumnya belum ditemukan (tidak rutin). Sedangkan The Australian 

Council for Educational Research (ACER; Widana, 2017) menyatakan 

bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses: 

menganalisis, merefleksi, memberikan argumen (alasan), 

menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun, menciptakan. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi bukan sekedar kemampuan 

mengingat, mengetahui, atau mengulang. Kemampuan berpikir 

tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah 

(problem solving), keterampilan berpikir kritis (critical thinking), 

berpikir kreatif (creative thinking), kemampuan berargumen 

(reasoning), dan kemampuan mengambil keputusan (decision making). 

King et al. 1998. Mencakup pemikiran kritis, logis, reflektif, 

metakognitif, dan kreatif. (Ini) diaktifkan ketika individu menghadapi 

masalah yang tidak dikenal, ketidakpastian, atau dilema. NCTM 2000 
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Menyelesaikan masalah tidak rutin.  Anderson and Krathwohl 2001 

Proses – analisis, evaluasi, dan mencipta. Lopez and Whittington 

2001 Terjadi ketika seseorang mengambil informasi baru dan 

informasi yang disimpan dalam memori dan saling berhubungan 

dan/atau mengatur ulang dan memperluas informasi ini untuk 

mencapai tujuan atau menemukan jawaban yang mungkin dalam 

situasi yang membingungkan. Thompson, T. 2008 Pemikiran non-

algoritmik. Rajendran, N. 2008 Penggunaan pikiran yang diperluas 

untuk menghadapi tantangan baru. Kruger, K. 2013 Melibatkan 

"pembentukan konsep, pemikiran kritis, kreativitas / brainstorming, 

penyelesaian masalah, representasi mental, penggunaan aturan, 

penalaran, dan pemikiran logis.24 

Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, Soal-

soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan 

berpikir yang tidak sekadar mengingat (recall), menyatakan kembali 

(restate), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (recite). Soal-soal 

HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan: transfer satu 

konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, 

mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, 

menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan 

menelaah ide dan informasi secara kritis. 

Dilihat dari dimensi pengetahuan, umumnya soal HOTS 

mengukur dimensi metakognitif, tidak sekadar mengukur dimensi 

faktual, konseptual, atau prosedural saja. Dimensi metakognitif 

menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep 

yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah (problem 

solving), memilih strategi pemecahan masalah, menemukan (discovery) 

metode baru, berargumen (reasoning), dan mengambil keputusan yang 

 
24 Goethals, P.L. 2013. The Pursuit of Higher-Order Thinking in the 

Mathematics Classroom: A Review. United States Military Academy, West 
Point, NY, 2013 
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tepat. 

Soal HOTS pertama kali mulai dibicarakan ketika 

Kemendikbud mengeluarkan kebijakan untuk memasukkan soal 

HOTS di Ujian Nasional 2018. Kebijakan ini pun menuai banyak 

kritik karena diumumkan secara tiba-tiba dan para peserta ujian 

nasional merasa kesulitan mengerjakan UN 2018 silam. Adu 

pernyataan antara siswa dan Kemendikbud kala itu bahkan sempat 

menjadi isu nasional. Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah 

keterampilan berpikir logis, kritis, kreatif, dan problem solving secara 

mandiri. Berpikir logis adalah kemampuan bernalar, yaitu berpikir 

yang dapat diterima oleh akal sehat karena memenuhi kadiah berpikir 

ilmiah. Berpikir kritis adalah berpikir reflektif-evaluatif. Orang yang 

kritis selalu menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki untuk menganalisis hal-hal baru, misalnya dengan cara 

membandingkan atau mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya 

sehingga mampu menjustifikasi atau mengambil keputusan. 

Sementara itu, berpikir kreatif adalah kemampuan menemukan 

ide/gagasan yang baru atau berbeda. Dengan gagasan yang baru atau 

berbeda, seseorang akan mampu melakukan berbagai inovasi untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan nyata yang dihadapinya. Soal-

soal HOTS sangat direkomendasikan untuk digunakan pada berbagai 

bentuk penilaian kelas dan Ujian Sekolah. Soal yang termasuk HOTS 

memiliki ciri-ciri: 

a. Transfer satu konsep ke konsep lainnya 

b. Memproses dan menerapkan informasi 

c. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda 

d. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah 

e. Menelaah ide dan informasi secara kritis 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HOTS 

merupakan terminologi yang mencakup beragam kemampuan 

berpikir, antara lain: kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, 

metakognitif, kreatif, pemecahan masalah tidak rutin, non-

algoritmatik, analisis, evaluasi, mencipta, melibatkan "pembentukan 
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konsep, pemikiran kritis, kreativitas/brainstorming, penyelesaian 

masalah, representasi mental, penggunaan aturan, penalaran, dan 

pemikiran logis, dan/atau membutuhkan pemikiran ke tingkat yang 

lebih tinggi daripada hanya menyatakan kembali fakta. 

2. Mengukur Kemampuan Tingkat Tinggi 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu 

kompetensi penting yang dituntut ada dimiliki oleh peserta didik 

pada zaman modern. Adapun kreativitas menyelesaikan 

permasalahan dalam HOTS, terdiri atas: a) kemampuan 

menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar; b) kemampuan 

mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 

dari berbagai sudut pandang yang berbeda; c) menemukan model-

model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara cara sebelumnya. 

Perlu dipahami untuk tingkat kesukaran dalam butir soal itu 

tidak sama dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, contoh, untuk 

mengetahui arti sebuah kata yang tidak umum (uncommon word) 

mungkin memiliki tingkat kesukaran yang sangat tinggi, tetapi 

kemampuan untuk menjawab permasalahan tersebut tidak termasuk 

higher order thinking skills. Dengan demikian, soal-soal HOTS 

belum tentu soal-soal yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam 

proses pembelajaran di kelas, untuk itu tujuan peserta didik memiliki 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka proses pembelajarannya 

juga memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan 

konsep pengetahuan berbasis aktivitas. 

 

3. Berbasis Kontekstul 

Permasalahan nyata dalam kehidupan (kontekstual) yang 

dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan 

hidup, kesehatan, kebumian dan ruang angkasa, serta pemanfaatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan.  

Ada lima karakteristik asesmen kontekstual, yang disingkat 

REACT, yakni : 1) Relating, asesmen berhubungan langsung dengan 
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konteks pengalaman kehidupan nyata. 2) Experiencing, ditekankan 

kepada penggalian (exploration), penemuan (discovery), dan penciptaan 

(creation). 3). Applying, menuntut kemampuan peserta didik dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk 

menyelesaikan masalah-masalah nyata. 4). Communicating, menuntut 

kemampuan peserta didik mampu mengomunikasikan kesimpulan 

model pada kesimpulan konteks masalah. 5). Transfering, menuntut 

kemampuan peserta didik mentransformasi konsep- konsep 

pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. 

 

4. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS, 

sikap dan perilaku positif dari peserta didik, serta memperbaiki 

pembelajaran dan berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. 

5. On Going 

Proses penilaiannya dapat pula terintegrasi dengan proses 

pembelajaran dan bersifat on going. 

 

6. Menggunakan Bentuk Soal yang Beragam 

Soal beragam dimaksudkan agar dapat memberikan informasi 

yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes, 

dapat menjamin prinsip objektif dan dapat menggambarkan 

kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. 

 

E. PENYUSUSAN SOAL HOTS dan MANFAATNYA 

Penyusunan soal HOTS yang dilakukan untuk mengukur 

ranah kognitif , ranah afektif, dan ranah psikomotorik, dapat 

dijelaskan dalam uraian berikut ini. 

 

1. Kognitif 

Penulisan soal HOTS pada materi Matematika, tentu 

dibutuhkan penguasaan materi ajar tersebut, keterampilan dalam 

menulis soal (kontruksi soal), komunkatif dalam bahas soal, dan 
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kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi 

dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidikan atau tempat guru 

mengajar/bertugas. Berikut dijelaskan langkah-langkah penyusunan 

soal-soal HOTS 

a) Menganalisis Komptensi Dasar (KD) yang dapat dibuat soal-soal 

HOTS pada mata pelajaran Matematika 

Pada proses ini selain bisa dikerjakan secara mandiri berdasarkan 

pemahaman dari refrensi-refrensi yang ada, mahasiswa sebagai 

calon pendidik tentu butuh pendampingan para guru pamong 

bidang studi Matematika dalam melakukan analisis terhadap KD 

yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS. Selain itu, bisa didapatkan 

dari hasil forum Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) bidang studi Matematika yang 

merupakan wadah atau forum kegiatan professional bagi para 

guru bidang studi di satuan tingkatan sekolah yang berada pada 

satu wilayah kabupaten / kota / kecamatan / sanggar / gugus 

sekolah yang berfungsi sebagai sarana untuk saling 

berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran, dan pengalaman 

dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku 

perubahan yang berorientasi pada pembelajaran kelas. 

b) Menyusun kisi-kisi soal 

Kisi-kisi penulisan soal-soal diperlukan untuk memandu guru 

dalam: 

1) memilih Kompetensi Dasar (KD) yang dapat dibuat soal-soal 

HOTS 

2) merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3) memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji 

4) merumuskan indikator soal 

5) menentukan level kognitif 

6) Menentukan bentuk soal dan nomor soal 

c) Memilih stimulus yang menarik dan kontestual 

Stimulus yang menarik umumnya baru, karena belum pernah 

dibaca oleh peserta didik, sedangkan stimulus kontekstual berarti 
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yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari 

(berdasarkan pertimbangan letak geografis peserta didik), 

menarik, merangsang peserta didik untuk membaca, dan guru 

dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau daerah 

setempat. 

d) Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal 

Pada umumnya kaidah penulisan butir soal HOTS sama dengan 

penulisan soal yang lainnya, perbedaannya terletak pada aspek 

materi saja, kemudian relatif sama pada aspek konstruksi dan 

bahasa. Berikut ini penulis memaparkan pada Tabel 06 dan Tabel 

07, tentang kaidah penulisan soal pada umumnya berdasarkan 

bentuk soal uraian dan pilihan ganda sebagai berikut. 

 

Tabel 06. Kaidah Penulisan Soal Uraian Obyektif 

Materi 

Soal harus sesuai dengan indikator 

Setiap pertanyaan harus diberikan batasan 

jawaban yang diharapkan 

Materi yang ditanyakan harus sesuai dengan 

tujuan pengukuran 

Materi yang ditanyakan harus sesuai dengan 

jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya/perintah yang 

menuntut jawaban terurai 

Ada petunjuk yang jelas tentang cara 

mengerjakan soal 

Setiap soal harus ada pedoman penskorannya 

Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang 

sejenisnya disajikan dengan jelas, terbaca, dan 

berfungsi 

Bahasa 

Rumusan kalimat soal harus komunikatif 

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar (baku) 

Tidak menimbulkan penafsiran ganda 
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Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 

Tidak mengandung kata/ungkapan yang 

menyinggung perasaan peserta didik 

 

Tabel 07. Kaidah Penulisan Soal Pilihan Ganda 

Materi 

Soal harus sesuai  dengan indikator. Artinya 

soal harus menanyakan perilaku dan materi 

yang hendak diukur sesuai dengan rumusan 

indikator dalam kisi-kisI 

Pengecoh atau pilihan jawaban selain kunci 

jawaban harus berfungsi 

Setiap soal harus mempunyai satu jawaban 

yang benar. Artinya, satu soal hanya 

mempunyai satu kunci jawaban 

Konstruksi 

Pokok soal harus dirumuskan secara 

jelas  dan tegas. Artinya, kemampuan/materi 

yang hendak diukur/ditanyakan harus jelas, 

tidak menimbulkan pengertian atau 

penafsiran yang berbeda dari yang 

dimaksudkan penulis. Setiap butir soal  hanya 

mengandung satu persoalan/gagasan  

Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

harus merupakan pernyataan yang diperlukan 

saja. Artinya apabila terdapat rumusan atau 

pernyataan yang sebetulnya tidak diperlukan, 

maka rumusan atau pernyataan itu 

dihilangkan saja 

Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah 

jawaban yang benar. Artinya, pada pokok 

soal jangan sampai terdapat kata, kelompok 

kata, atau ungkapan yang dapat memberikan 

petunjuk ke arah jawaban yang benar 
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Pokok soal jangan mengandung pernyataan 

yang bersifat negatif ganda. Artinya, pada 

pokok soal jangan sampai terdapat dua kata 

atau lebih yang mengandung arti negatif. Hal 

ini untuk mencegah terjadinya kesalahan 

penafsiran peserta didik terhadap arti 

pernyataan yang dimaksud. Untuk 

keterampilan bahasa, penggunaan negatif 

ganda diperbolehkan bila aspek yang akan 

diukur justru pengertian tentang negatif 

ganda itu sendiri 

Pilihan jawaban harus homogen dan logis 

ditinjau dari segi materi. Artinya, semua 

pilihan jawaban harus berasal dari materi 

yang sama seperti yang ditanyakan oleh 

pokok soal, penulisannya harus setara, dan 

semua pilihan jawaban harus berfungsi 

Panjang rumusan pilihan jawaban harus 

relatif sama. Kaidah ini diperlukan karena 

adanya kecenderungan peserta didik memilih 

jawaban yang paling  panjang karena 

seringkali jawaban yang lebih panjang itu 

lebih lengkap dan merupakan kunci jawaban 

Pilihan jawaban jangan mengandung 

pernyataan “Semua pilihan jawaban di atas 

salah" atau "Semua pilihan jawaban di atas 

benar". Artinya dengan adanya pilihan 

jawaban seperti ini, maka secara materi 

pilihan jawaban berkurang satu karena 

pernyataan itu bukan merupakan materi yang 

ditanyakan dan pernyataan itu menjadi tidak 

homogen 

Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau 
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waktu harus disusun berdasarkan urutan 

besar kecilnya nilai angka atau kronologis. 

Artinya pilihan jawaban yang berbentuk 

angka harus disusun dari nilai angka paling 

kecil berurutan sampai nilai angka yang 

paling besar, dan sebaliknya. Demikian juga 

pilihan jawaban yang menunjukkan waktu 

harus disusun secara kronologis. Penyusunan 

secara unit dimaksudkan  untuk 

memudahkan peserta didik melihat pilihan 

jawaban 

Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan 

sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas 

dan berfungsi. Artinya, apa saja yang 

menyertai suatu soal yang ditanyakan harus 

jelas, terbaca, dapat dimengerti oleh peserta 

didik. Apabila soal bisa dijawab tanpa melihat 

gambar, grafik, tabel atau sejenisnya yang 

terdapat pada soal, berarti gambar, grafik, 

atau tabel itu tidak berfungsi 

Rumusan pokok soal tidak menggunakan 

ungkapan atau kata yang bermakna tidak 

pasti seperti: sebaiknya, umumnya, kadang-

kadang 

Butir soal jangan bergantung pada jawaban 

soal sebelumnya. Ketergantungan pada soal 

sebelumnya menyebabkan peserta didik yang 

tidak dapat menjawab benar soal pertama 

tidak akan dapat menjawab benar soal 

berikutnya 

Bahasa 

Setiap soal harus menggunakan bahasa yang 

sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 

Kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan 
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soal di antaranya meliputi: a) 

pemakaian  kalimat: (1) unsur subyek, (2) 

unsur predikat, (3) anak kalimat; b) 

pemakaian kata: (1) pilihan kata, (2) penulisan 

kata, dan c) pemakaian ejaan: (1) penulisan 

huruf, (2) penggunaan tanda baca 

Bahasa yang digunakan harus komunikatif, 

sehingga pernyataannya mudah dimengerti 

warga belajar/peserta didik 

Pilihan jawaban jangan yang mengulang 

kata/frase yang bukan merupakan satu 

kesatuan pengertian. Letakkan kata/frase 

pada pokok soal 

 

e) Membuat pedoman penskoran (rubrik) dan kunci jawaban 

Setiap butir soal HOTS yang ditulis hendaknya dilengkapi 

dengan pedoman penskoran dan kunci jawaban. 

 

Contoh soal HOTS 

Dalam pembelajaran matematika, soal HOTS tidak selalu harus 

kontekstual dan/atau menggunakan stimulus. Penulisan soal 

HOTS juga bisa dilakukan tanpa menggunakan stimulus. 

Syaratnya tentu soal tersebut harus diarahkan bahwa siswa yang 

akan menyelesaikan soal tersebut harus menggunakan HOTS. 

Karakter dasar soal HOTS tentu bukan terletak pada ada atau 

tidaknya stimulus, tetapi pada level berpikir yang diperlukan siswa 

dalam menyelesaikan soal tersebut. Walaupun tanpa stimulus, 

akan tetapi apabila dalam menyelesaikan soal tersebut 

memerlukan level berpikir yang lebih tinggi (HOTS), soal tersebut 

masuk dalam kategori soal HOTS. Soal tanpa stimulus ini 

terutama soal-soal berbentuk “masalah”, yaitu soal non rutin 

dimana siswa perlu merumuskan sendiri cara penyelesaiannya, 

bukan soal yang termasuk soal latihan atau soal rutin bisaa, seperti 
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telah dicontohkan beberapa soal model demikian pada bagian 

sebelumnya. Berikut salah satu contoh soal HOTS tanpa stimulus. 

 

Perhatikan bentuk perkalian berikut.  

                         
4 X
Y 9

− − −
− − −         
3 3 9 7      

 +

𝑥 

                        

Apabila X dan Y dua bilangan berbeda, tentukan X + Y! 

Penyelesaian: 

Soal di atas terlihat seperti soal perkalian bisaa dari dua bilangan 

puluhan. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal 

tersebut tentu adalah pengetahuan tentang perkalian bersusun. 

Tetapi, soal di atas tidak sekedar tentang mengalikan dua bilangan 

puluhan secara bersusun seperti yang bisaa dilakukan. Problem 

soal ini bukan sekedar menemukan hasil perkalian dua bilangan 

puluhan yang dilakukan secara bersusun, tetapi menemukan 

angka-angka yang digunakan untuk menyusun bilangan tersebut, 

sedemikian hingga apabila angka-angka tersebut dimasukkan 

menggantikan dalam bilangan yang dikalikan menghasilkan 

dengan tepat 3397. Disinilah kemampuan bernalar siswa 

diperlukan. Tidak sekedar pra syarat pengetahuan tentang 

perkalian yang dibutuhkan, tetapi soal ini menuntut kemampuan 

menganalisa, menemukan, dan memformulasikan strategi 

penyelesaian berdasarkan informasi dari soal yang telah 

disediakan. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan, siswa terlebih dahulu dapat 

menemukan suatu angka (X) yang apabila dikalikan dengan 9 

maka angka satuan pada hasil kalinya adalah 7. Dalam hal ini yang 

memungkinkan adalah 3, sehingga dapat ditemukan X = 3. 

Andaikan X = 3, maka bentuk perkalian dari soal dapat diubah 
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menjadi: 

 

4 3
Y 9

3 8 7
− − −         

3 3 9 7   
 +

𝑥 

 

Langkah selanjutnya adalah menemukan Y. Permasalah sekarang 

adalah mencari Y sedemikian hingga apabila dikalikan 3 maka 

angka satuannya apabila dijumlahkan dengan 8 akan diperoleh 

satuan 9. Angka yang mungkin memenuhi itu adalah 7, yaitu 3 × 

7 = 21, dan 8 + 1 (angka satuan dari 21) diperoleh 9, tepat seperti 

bentuk dalam soal. Apakah dangan demikian dapat ditetapkan 

bahwa Y = 7? Tidak dapat langsung demikian. Perlu dicek terlebih 

dahulu apakah apabila diproses lebih lanjut diperoleh hasil seperti 

telah ditetapkan dalam soal? Apabila tepat, berarti memang Y = 7. 

Sebaliknya apabila tidak tepat seperti yang ditetapkan dalam soal, 

maka perlu dicari alternatif lain. 

 

4 3
Y 9

3 8 7
2 8 7      
3 3 9 7   

 +

 

 

Ternyata hasil yang diperoleh tepat. Apabila Y diganti 7, maka 

proses perkalian selanjutnya menemukan hasil perkalian seperti 

yang ditetapkan dalam soal, yaitu 3397. Dengan demikian Y = 7 

dan X + Y = 10. 

Soal yang demikian tidaklah termasuk soal yang terlalu sulit. Akan 

tetapi soal tersebut memerlukan kreativitas tersendiri untuk 

menemukan alur pikir penyelesaiannya. Siswa perlu menganalisis 

fakta informasi yang tersedia dalam soal, didukung pengetahuan 

yang dimiliki tentang perkalian bersusun, kemudian 
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memformulasikan prosedur penyelesaiannya. Beragam cara 

mungkin dapat dilakukan siswa untuk menyelesaikan soal di atas. 

Cara di atas hanyalah salah satunya. Cara lain dapat dilakukan 

berbeda. Misal, ketika telah ditemukan X = 3, maka 4X adalah 43, 

sehingga apabila dikalikan Y9 hasilnya 3397, tentu Y9 adalah 3397 

dibagi 43, hasilnya adalah 79. Dengan demikian Y9 = 79, yang 

artinya Y = 7. Menghasilkan penyelesaian yang sama, yaitu X = 3 

dan Y = 7, sehingga X + Y = 10. 

 

Mana cara yang benar diantara kedua cara di atas? Keduanya 

benar. Demikianlah soal-soal HOTS bisaanya dapat diselesaikan 

dengan beragam cara. Cara lain mungkin masih dapat ditemukan 

untuk menyelesaikan soal di atas. Disinilah tantangan dan 

kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan 

berpikirnya, kemampuan menganalisis informasi, kritis 

menemukan hubungan antar komponen, dan kreatif menemukan 

dan memformulasikan prosedur penyelesaian. 

 

2. Afektif 

Teknik penilaian sikap pada Kurikulum 2013 antara lain 

meliputi: observasi, catatan kejadian tertentu (incidental record), 

penilaian antar teman, penilaian diri dan wawancar. Hasil observasi 

guru terhadap sikap siswa yang menonjol (positif maupun negatif) 

saat pembelajaran dicatat dalam jurnal harian. Pengamatan sikap 

dilakukan oleh pendidik/guru pada saat pelaksanaan pembelajaran 

yang berlangsung. 

Pada kompetensi sikap, terdapat penilaian utama dan 

penunjang. Penilaian utama diperoleh dari observasi harian yang 

ditulis di dalam jurnal harian. Penilaian penunjang berasal dari 

penilaian diri dan penilaian antar teman, yang hasilnya dapat dijadikan 

alat konfirmasi dari hasil penialian sikap oleh pendidik. Teknik 

penilaian yang digunakan dapat dengan observasi melalui wawancara, 

catatan anekdot (anecdotal record), dan catatan kejadian tertentu 
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(incidental record) sebagai unsur penilaian utama. 

Adapun pengertian sikap yaitu dari perasaan (suka atau tidak 

suka) yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon 

sesuatu/objek. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau 

pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, 

sehingga terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. Adapun 

contoh-contoh penilaian sikap adalah sebagai beriku: 

a) Penilaian antar teman 

b) Jurnal penilaian sikap 

c) Penilaian diri siswa 

 

3. Psikomotorik  

Dalam proses penilaian keterampilan, sudah tentu ada aspek 

HOTS di dalamnya, contoh penilaian adalah teknik praktik, produk 

dan proyek, karena dalam proses tersebut ada kreativitas, ada proses 

transfer knowledge dan ada proses penyelesaian masalah. Jadi proses 

penilaian keterampilan bisa mencakup aspek transfer knowledge, 

critical thinking dan creativity serta problem solving. 

Adapun langkah-langkah dalam penilaian kinerja yakni: 

identifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan, 

tentukan perilaku kemampuan-kemampuan spesifik, usahakan untuk 

membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur, definisikan 

dengan jelas kriteria kemampuan yang akan diukur, urutan kriteria-

kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat 

diamati. Adapun contoh-contoh penilaian keterampilan adalah 

sebagai beriku: 

a) Penilaian praktik 

b) Penilaian proyek 

c) Penilaian produk 

d) Penilaian portofolio 
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4. Manfaat Soal HOTS 

 

Bentuk instrumen yang berbasis HOT mempunyai banyak 

manfaat bagi perkembangan kemampuan belajar siswa, karena soal-

soal HOT mempunyai peran untuk: 

1. Mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad 

ke-21. Penilaian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan 

diharapkan dapat membekali peserta didik untuk memiliki 

sejumlah kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21. 

2. Memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah, 

dalam penilaian guru diharapkan dapat mengembangkan soal-

soal HOTS secara kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi di 

daerahnya masing-masing. 

3. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik kemudian 

hendaknya pendidikan formal di sekolah dapat menjawab 

tantangan di masyarakat sehari hari. Ilmu pengetahuan yang 

dipelajari di dalam kelas, agar terkait langsung dengan 

pemecahan masalah di masyarakat. 

4. Meningkatkan mutu Penilaian, karena penilaian yang berkualitas 

akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Membisaakan 

melatih siswa untuk menjawab soal-soal HOTS, maka 

diharapkan siswa dapat berpikir secara kritis dan kreatif. Dan 

siswa diharapkan mampu mempunyai daya saing yang 

dibutuhkan di masa yang akan datang. 

 

F. RANGKUMAN 

Penilaian merupakan salah satu hal yang tidak dapat 

dipisahkan dalam menentukan keberhasilan proses dan hasil 

belajar terutama pelajaran matematika, bukan hanya sebagai alat 

yang digunakan untuk menilai hasil belajar. Kegiatan penilaian 

memberikan gambaran dan informasi pada guru dalam rangka 

peningkatan kualitas mengajar dan membantu siswa mencapai 

perkembangan serta kemajuan belajarnya secara optimal. 
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Kemajuan belajar siswa merupakan salah satu indikator 

keberhasilan guru mengajar. Penilaian autentik harus 

mendeskripsikan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa 

berdasarkan dari pengalaman belajar mereka, bagaimana mereka 

mengaplikasikan pengetahuannya. 

Berdasarkan uraian mulai dari definisi sampai pada 

contohnya, maka penulis dapat dsimpulkan bahwa penilaian 

HOTS adalah penilaian yang melibatkan kemampuan HOTS 

siswa, antara lain: kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, 

metakognitif, kreatif, pemecahan masalah tidak rutin, non-

algoritmatik, analisis, evaluasi, mencipta, melibatkan 

"pembentukan konsep, pemikiran kritis, 

kreativitas/brainstorming, penyelesaian masalah, representasi 

mental, penggunaan aturan, penalaran, dan pemikiran logis, 

dan/atau membutuhkan pemikiran ke tingkat yang lebih tinggi 

daripada hanya menyatakan kembali fakta. Penilaian HOTS dapat 

dilakukan untuk berbagai materi pelajaran matematika dengan 

beragam tingkat kesulitan. Apabila penilaian HOTS dilakukan 

dengan tes, soal matematika dapat merupakan soal kontekstual 

ataupun nonkontekstual, dalam bentuk terbuka (uraian) maupun 

tertutup (misalkan, pilihan ganda).  

Penilaian HOTS sangat penting dalam pembelajaran 

matematika. Melalui penilaian HOTS, pembelajaran matematika 

dapat didorong lebih optimal dalam mendukung tumbuh 

kembang siswa. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan 

pembelajaran perlu terus meningkatkan pemahaman terkait 

dengan konsep dan implementasi penilaian HOTS sehingga 

mampu mngimplementasikannya di kelas. 

 

G. TUGAS 

Salah satu satu cara membuat soal HOTS adalah dengan 

menyajikan suatu konteks (atau stimulus) kemudian siswa diminta 
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menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konteks (atau 

stimulus) yang diberikan, seperti pada soal tugas berikut. 

Pada suatu turnamen sepakbola, hasil pertandingan di grup 

C dimana setiap TIM memainkan pertandingan dua kali tersaji 

pada Tabel 08 berikut.  

 

Tabel 08. Hasil Pertandingan Sepakbola Grup C 

TIM Main Menang Seri Kalah Memasukkan 

– Kemasukan 

PS.DO 2 2 0 0 5 – 1 

PS.RE 2 1 1 0 1 – 0 

PS.MI 2 0 1 1 0 – 1 

PS.PA 2 0 0 2 1 – 5 

Pertanyaan : Tentukan skor pertandingan antara PS Sapa dan 

PS.PA! 

 

H. LATIHAN SOAL DAN KUNCI JAWABAN 

 

Soal-soal pilihan ganda no. 1 sampai dengan 5  dan  no.6 

sampai dengan 10 soal-soal uraian, untuk menguji penguaatan 

terhadap penguasaan, dan pemahaman pada materi ajar 2 

 

1. LOTS level kognitif  pengetahuan dan pemahaman mencakup 

dimensi proses berpikir … 

A. C1 

B. C3 

C. C4 

D. C1 & C2 

E. C4, C5 & C6 

2. MOTS level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir … 

A. C1 

B. C3 

C. C4 
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D. C1 & C2 

E. C4, C5 & C6 

3. HOTS level penalaran merupakan level kemampuan berpikir … 

A. C1 

B. C3 

C. C4 

D. C1 & C2 

E. C4, C5 & C6 

4. Berdasarkan pemahaman materi kaidah-kaidah penulisan soal 

pilihan ganda, maka pernyataan yang tepat untuk mengevaluasi 

soal nomor 4 adalah …. 

   
A. Memenuhi  

B. Tidak memenuhi 

C. Peninjauan ulang pada kaidah materi 

D. Peninjauan ulang pada kaidah bahasa 

E. Peninjauan ulang pada kaidah konstruksi 

5. Berkaitan dengan pemahaman pada level HOTS, maka cermati 

dengan baik dan benar pada soal nomor 5. Pernyataan yang tepat 

untuk mengevaluasi soal tersebut adalah …. 
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A. Memenuhi  

B. Tidak memenuhi 

C. Peninjauan ulang pada kaidah materi 

D. Peninjauan ulang pada kaidah bahasa 

E. Peninjauan ulang pada kaidah konstruksi 

6. Penilaian  kompetensi pengetahuan didapatkan melalui  teknik 

dan instrumen…. 

7. Uraikan pemahaman anda tentang penilaian authentik 

8. Uraikan pemahaman anda tentang kemampuan metakognitif 

Soal nomor 5. Perhatikan bentuk perkalian berikut. 

Untuk menyelesaikan permasalahan pada persoalan 

tersebut dibutuhkan penguasaan dan pemahaman pada  

materi ….   

                         
4 X
Y 9

− − −
− − −         
3 3 9 7       +

𝑥 

 

 

A. Perkalian dan penjumlahan 

B. Penjumlahan dan perkalian 

C. Perkalian bersusun dan penjumlahan 

bersusun, serta kemampuan 

menganalisa. 

D. Penjumlahan bersusun dan perkalian 

bersusun, serta kemampuan 

menganalisa maupun kemampuan 

menemukan. 

E. Perkalian dan penjumlahan serta 

kemampuan menganalisa, 

menemukan, dan memformulasikan 

strategi penyelesaian berdasarkan 

informasi dari soal yang telah 

disediakan. 
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9. Pada konteks asesmen mengukur kemampuan, soal-soal HOTS 

melalui proses …. 

10. Kreativitas apa saja yang dimiliki seorang siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam HOTS. 

 

Kunci jawaban soal-soal pilihan ganda (multiple choice) materi 

ajar 2. 

1. D      

2. B      

3. E 

4. A 

5. E 

6. Melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan 

7. Penilaian authentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki 

peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan 

dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam 

melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian 

authentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari 

masukan, proses dan keluaran, yang mengukur hasil belajar 

peserta didik meliputi ranah sikap (afektif), pengetahuan 

(kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik). Makna authentik 

adalah kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan 

dengan kemampuan peserta didik. Karakter penilaian authentik 

ini tidak hanya berorientasi pada karakteristik yang 

dimunculkan siswa, tetapi mencakup karakteristik metode 

pembelajaran, kurikulum yang sedang digunakan, fasilitas dan 

administrasi sekolah. 

8. Soal HOTS mengukur dimensi metakognitif, tidak sekadar 

mengukur dimensi faktual, konseptual, atau prosedural saja. 

Dimensi metakognitif menggambarkan kemampuan 

menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, 

menginterpretasikan, memecahkan masalah (problem solving), 

memilih strategi pemecahan masalah, menemukan (discovery) 
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metode baru, berargumen (reasoning), dan mengambil keputusan 

yang tepat. 

9. Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur 

kemampuan: transfer satu konsep ke konsep lainnya, 

memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari 

berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan 

informasi untuk menyelesaikan masalah, dan menelaah ide dan 

informasi secara kritis. 

10. Kreativitas menyelesaikan permasalahan dalam HOTS, terdiri 

atas: a) kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak 

familiar; b) kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang 

yang berbeda; c) menemukan model-model penyelesaian baru 

yang berbeda dengan cara cara sebelumnya. 
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BAB III 

TEKNIK EVALUASI (TES DAN NON TES) 

(Bahan Ajar 9&10)  

 

A. PENDAHULUAN 

 Secara garis besar alat evaluasi yang dapat digunakan 

digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tes dan non tes dan dinamakan 

sebagai teknik evaluasi. Tes adalah cara atau prosedur dalam 

pengukuran dan penilaian dibidang pendidikan yang mempunyai 

standar  obyektif sehingga dapat digunakan secara meluas dalam 

membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku peserta didik. 

Tahapan dalam penyusunan instrumen tes dimulai dari  menyusun 

spesifikasi tes komponen (SK, KD, uraian materi, bahan kelas, 

indikator soal, bobot soal) dan memperhatikan kriteria kompetensinya 

(urgensi, kontinuitas, relevansi,& keterpakaian) baru kemudian 

menetapkan bentuk tes berdasarkan tujuannya. 

 Pengukuran penilaian hasil belajar menggunakan instrumen 

non tes untuk mengevaluasi hasil belajar aspek afektif dan 

keterampilan motorik. Bentuk alat penilaian yang tergolong teknik 

non-tes antara lain: pengamatan/observasi, wawancara (interview), 

angket (questionaire), inventori (inventory), daftar cek (check-list), daftar 

skala bertingkat (rating scale), unjuk kerja, demonstrasi, portofolio, 

jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman (penilaian sejawat). 

Dari uraian tersebut, tampak jelas begitu pentingnya memahami 

teknik evaluasi yaitu tes dan non tes, untuk jelasnya akan diuraikan 

dalam kegiatan belajar 3 ini tentang penyusunan instrumen tes dan non 
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tes yang dilengkapi dengan bentuknya pada pembelajaran Matematika.  

 

B. INSTRUMEN TES 

1. Penyusunan Kisi-kisi Tes 

Tes merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk 

melakukan pengukuran. Tes terdiri atas sejumlah pertanyaan yang 

memiliki jawaban benar atau salah, atau semua benar atau sebagian 

benar. Tujuan melakukan tes adalah untuk mengetahui pencapaian 

belajar atau kompetensi yang telah dicapai peserta didik untuk bidang 

tertentu. Hasil tes merupakan informasi tentang karakteristik 

seseorang atau sekelompok orang. Karakteristik ini dapat berupa 

kemampuan kognitif atau keterampilan seseorang. 25 

Pendidikan berbasis kompetensi menekankan pada 

kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang 

pendidikan. Kompetensi adalah istilah yang ditujukan untuk 

menyatakan suatu kebulatan dari pengetahuan, keterampilan serta 

sikap yang ditampilkan atau diwujudkan oleh siswa dalam kebisaaan 

berfikir dan bertindak. Sistem penilaian berbasis kompetensi adalah 

uraian keterangan yang teratur sebagai penjelasan tentang prosedur 

dan cara menilai pencapaian kompetensi siswa. Standar kompetensi 

merupakan kompetensi yang harus dicapai dan dikuasai oleh siswa, 

sedangkan kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan dan 

atau sikap minimal yang harus dikuasai oleh siswa. Dengan perkataan 

lain kemampuan dasar merupakan rincian standar kompetensi. 

Kisi-kisi adalah suatu format/matriks yang memuat kriteria 

tentang butir-butir soal yang akan ditulis. Kisi-kisi digunakan sebagai 

desain atau rancangan penulisan soal yang harus diikuti oleh penulis 

soal. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah agar perangkat tes yang 

akan disusun tidak menyimpang dari bahan/ materi serta aspek tes 

yang akan diukur dalam tes tersebut, atau dengan kata lain bertujuan 

untuk menjamin validitas isi dan relevansinya dengan kemampuan 

 
25 Mardapi, Djemari. 2012.Pengukuran Penilaian dan EvaluasiPendidikan. 

Yogyakarta. (Nuha Litera. 2012).h.108-109 
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siswa. Kisi tes bentuk obyektif  maupun uraian yang baik akan 

memenuhi beberapa hal/ persyaratan, yakni dapat mewakili isi 

kurikulum secara tepat, dan memiliki sejumlah komponen yang jelas 

sehingga mudah pahami26. Komponen-komponen yang dimaksud 

adalah: 

1. Standar Kompetensi (SK), merupakan kompetensi secara 

umum yang ingin dicapai dari pembelajaran yang diselenggarakan, 

yang telah tercantum pada Standar Isi. 

2. Kompetensi Dasar (KD), yang akan dicapai dari pembelajaran 

tersebut, yang terdapat pada Standar Isi. 

3. Uraian Materi, merupakan uraian dari Materi Pokok, yang 

mengacu pada Kompetensi Dasar. 

4. Bahan Kelas, di kelas mana tes ini akan diberikan. 

5. Indikator, yaitu ciri/tanda yang dijadikan patokan untuk menilai 

tercapainya Kompetensi Dasar, atau suatu perumusan tingkah laku 

yang diamati untuk digunakan sebagai petunjuk tercapainya 

Kompetensi Dasar. Indikator untuk penilaian ini dapat 

mengambil konstruk dari Indikator Hasil Belajar yang telah 

dikembangkan pada pada Pengembangan Silabus, dengan 

demikian dalam merumuskan indikator ini harus mengacu pada 

pada kompetensi dasar. Indikator harus dirumuskan dengan jelas 

dan memperhatikan; (a) ciri-ciri perilaku kompetensi dasar yang 

dipilih, (b) satu atau lebih kata kerja operasional, (c) kaitannya 

dengan uraian materi, materi pokok, atau kompetensi dasar, (d) 

dapat tidaknya dibuat soal dalam bentuk obyektif maupun uraian, 

sesuai dengan bentuk soal yang akan dibuat. 

6. Bobot Soal, adalah kedudukan suatu soal dibandingkan dengan 

soal lainnya dalam suatu perangkat tes, dengan 

memperhatikan; (a) jumlah soal, (b) kedalaman dan keluasan 

materi, (c) kepentingan soal, (d) kerumitan soal. Penentuan bobot 

soal dilakukan apabila kita akan merakit soal menjadi perangkat 

tes. Pembobotan soal bisaa dilakukan jika kita akan merakit soal 

 
26 Mas’ud Z. 2012, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (UPI, 2003), h.38. 
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bentuk uraian. Jumlah bobot untuk suatu perangkat tes bentuk 

uraian ditetapkan, misalnya 10. Tuliskan besarnya bobot dari tiap-

tiap soal berdasarkan kerumitan dan keluasan jawab yang 

diharapkan. 

Dalam penulisan kisi soal ada Kriteria Kompetensi yang harus 

diperhatikan yaitu: 

1. Urgensi 

Kompetensi dasar atau indikator yang secara teoritis, mutlak 

harus dikuasai oleh peserta didik. 

2. Kontinuitas 

Kompetensi dasar atau indikator lanjutan yang merupakan 

pendalaman dari satu atau lebih kompetensi dasar atau 

indikator yang sudah dipelajari sebelumnya, baik dalam 

jenjang yang sama maupun antar jenjang. 

3. Relevansi 

Kompetensi dasar atau indikator terpilih harus merupakan 

kompetensi dasar atau indikator yang diperlukan untuk 

mempelajari atau memahami bidang studi lain. 

4. Keterpakaian 

Kompetensi dasar dan indikator harus merupakan kompetensi 

dasar dan indikator yang memiliki nilai terapan tinggi dalam 

kehidupan sehar-hari. 
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Tabel 09. Contoh kisi-kisi soal Matematika 

Nama sekolah  : ............................................................ 

Kelas   : …….................................................... 

Mata Pelajaran : …........................................................ 

Standar Kompetensi  : ………................................................ 

No  Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Bentuk 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1. Menggunakan 

bilangan  

pecahan 

Menjumlahkan 

bilangan pecahan 

Pilihan 

Ganda  

1 

2.  Mengurangi bilangan 

pecahan 

Uraian  1 

3.  Penerapan 

perhitungan 

bilangan pecahan 

dalam lapangan 

Uraian  1 

4. dst.    

2. Menentukan Bentuk Tes 

Pemilihan bentuk tes yang tepat ditentukan oleh tujuan tes, 

jumlah peserta tes, waktu yang disediakan untuk memeriksa lembar 

jawaban tes, cakupan materi tes, dan karakteristik mata pelajaran yang 

diujikan. Hal ini bisa diperjelas pada Tabel 10 dan diklasifikasikan 

menjadi 5 (lima) jenis pembagian, yaitu :27 

1) Tes menurut sifatnya 

2) Tes menurut isi dan tujuannya 

3) Tes menurut pembuatannya 

4) Tes menurut bentuk soalnya 

5) Tes menurut objeknya   

 

  

 
27 Mulyadi. 2010, Evaluasi Pendidikan, (UIN Maliki Press, 2010), h.56-60. 
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Tabel 10. Bentuk-bentuk Tes 

Sifat Isi dan Tujuan 

Tes verbal (menggunakan kata-

kata): 

Tertulis dan lisan 

Tes non verbal (tes perbuatan) 

Tes intelegensi, tes bakat, 

tes hasil belajar, tes 

diagnostik, tes sikap, dan 

tes minat  

Pembuatannya Bentuk Soal 

Tes terstandar (standard direct test) 

Tes buatan guru (teacher made 

test) 

Tes Subyektif (Uraian 

bebas & terbatas) 

Tes Obyektif (Melengkapi, 

jawaban singkat, benar-

salah, pilihan ganda, 

menjodohkan, 

melengkapi, & jawaban 

singkat) 

Obyek yang di tes 

Tes individu 

Tes kelompok 

 

Untuk memperjelas pemahaman pada Tabel 10, penulis 

memaparkan sebagai berikut: 

1) Tes menurut sifatnya; tes ini dapat dikelompokkan menjadi: 

a) Tes verbal yaitu tes yang menggunakan bahasa sebagai alat 

untuk melaksanakan tes, seperti (1) tes lisan (oral test) dan (2) 

tes tulisan (written test). 

b) Tes non verbal yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa 

sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan 

gambar, memberikan tugas dan sebagainya. 

2) Tes menurut isi dan tujuannya; dikelompokkan menjadi: 

a) Tes Kecepatan (Speed test), yaitu tes ini bertujuan untuk 

mengevaluasi peserta tes dalam hal kecepatan berfikir 

(kognitif) atau keterampilan, baik yang bersifat spontanitas 

(logik) maupun hapalan dan pemahaman dalam mata 
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pelajaran yang telah dipelajarinya. Waktu yang disediakan 

relatif singkat karena diutamakan dalam waktu minimal 

dapat mengerjakan tes itu sebanyak-banyaknya dengan baik 

dan benar, cepat dan tepat penyelesainnya (contohnya tes 

intelegensi & tes keterampilan bongkar pasang alat peraga 

matematika) 

b) Tes Kemampuan (Power test), yaitu tes ini bertujuan untuk 

mengevaluasi siswa atau peserta didik dalam 

mengungkapkan kemampuannya (dalam bidang kognitif 

maupun keterampilan Matematika) dengan tidak dibatasi 

dengan ketat oleh waktu yang disediakan.   

c) Tes Bakat (Aptitude test), yaitu tes yang digunakan untuk 

menyelidiki bakat seseorang yang bersifat potensial. 

d) Tes Intelegensi (Intelegensi test), yaitu tes yang digunakan 

untuk mengetahui kecerdasan seseorang. 

e) Tes prestasi belajar (Achievement test), yaitu tes yang dilakukan 

untuk mengetahui prestasi belajar yang dipelajari untuk 

mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang 

ditargetkan. 

f) Tes diagnostic (Diagnostic test), yaitu tes yang digunakan 

untuk menggali kelemahan atau permasalahan yang dihadapi 

murid dalam belajar. 

g) Tes sikap (Attitude test), yaitu untuk mengetahui sikap murid 

terhadap sesuatu (bersifat subjektif). 

h) Tes minat, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui minat 

murid atau peserta didik terhadap hal-hal yang disukai. 

i) Tes Formatif, yaitu tes yang dilakukan pada akhir pokok 

bahasan pembelajaran (diagnostik pada akhir pelajaran)  

untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai 

pemahamannya. Contohnya ulangan harian, quiz, soal-soal 

latihan. 

j) Tes Sumatif, yaitu tes yang dilakukan pada akhir semester 

(diagnostik pada akhir semua pokok bahasan/materi 
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pelajaran) untuk mengetahui sejauh mana siswa telah 

mencapai pemahamannya. Contohnya ujian semester, ujian 

kenaikan kelas, UN 

3) Tes menurut pembuatannya; dikelompokkan menjadi: 

a) Tes terstandar (Standard direct test), yaitu tes yang dibakukan 

mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan 

nilai dan administrasinya. Tes standar bisa membandingkan 

kemampuan murid dengan murid lain pada usia atau lebel 

yang sama(kasus ini dilakukan pada tingkat nasional). Tes 

standar ini mencakup berbagai materi yang lazimnya 

diajarkan di proses KBM,dan penyusunannya telah melalui 

patokan-patokan tertentu dan memiliki aturan umum, serta 

telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Bisaanya tes ini dibuat 

oleh sekelompok (team) yang ahli dibidang pembuatan tes. 

b) Tes buatan guru (Teacher made test), yaitu tes buatan guru yang 

cendrung difokuskan pada tujuan intruksional untuk kelas 

tertentu dan untuk kepentingan prestasi belajar.  

4) Tes menurut bentuk soalnya; dikelompokkan menjadi: 

a) Tes uraian (Essay test), yaitu tes yang memberikan 

kesempatan pada murid untuk menjawab secara bebas 

dengan menguraikan berdasarkan pemahamaannya pada 

konteks materi yang dites-kan, kemudian bentuk tes ini 

terdiri dari: (1) uraian bebas (free essay test) & (2) uraian 

terbatas (limited essay test) 

b) Tes obyektif (Objektif test), yaitu tes yang memerlukan 

jawaban singkat dan peserta didik hanya memilih diantara 

kemungkinanjawaban yang telah disediakan, tes ini dapat 

dikelompokkan berdasarkan cara mengerjakannya menjadi: 

(1) variasi , testee harus mensuplai jawabannya sehingga 

hampir tidak berbeda dengan essay test, 

bentuknya(melengkapi & jawaban singkat); (2) variasi, testee 

memilih diantara jawaban yang sudah disediakan bersamaan 
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dengan soalnya, bentuknya (benar-salah, yang lain benar, 

menjodohkan, pilihan ganda,&mengelompokkan). 

5) Tes menurut objeknya; dikelompokkan menjadi: 

a) Tes individual, yaitu suatu tes yang dalam pelaksanaannya 

memerlukan waktu yang cukup panjang(untuk waktu yang 

sama penguji hanya dapat mengetes seorang calon. 

b) Tes kelompok, yaitu tes yang dilakukan terhadap beberapa 

murid dalam waktu yang bersamaan. 

 

C. BENTUK INSTRUMEN TES MATEMATIKA 

1) Tujuan Instrumen 

Tujuan instrumen tes ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan siswa tentang pemahaman materi pembelajaran 

selama semester 1 di kelas X. 

2) Jenis Instrumen yang digunakan 

Jenis instrumen tes yang digunakan penulis adalah bentuk pilihan 

ganda dan esai. Soal pada isnstrumen berjumlah 33 soal. 30 soal 

merupakan soal bentuk pilihan ganda dan 3 soal merupakan 

berbentuk esai. Setiap soal mewakili indikator yang dikembangkan 

oleh guru sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 

yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan. 

3) Panjang Instrumen 

Waktu pengerjaan yang diberikan kepada peserta didik untuk 

menjawab soal adalah 90 menit. 

4) Kisi-kisi soal (terlampir menjadi tugas melengkapi dan 

menemukan ranah kognitif C1, C2, C3, C4, C5,& C6 dan 

dapat mengklasifikasikan soal-soal LOTS, MOST, & 

HOTS) 

5) Bentuk Instrumen Tes 

Soal Ujian Akhir Semester 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/1 

Tahun Ajaran  :  
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a. Pilihan Ganda 

1. Bentuk sederhana dari 
(2𝑥3𝑦−4)

−3

4𝑥−4𝑦2  dapat disederhanakan 

menjadi .... 

a. (
𝑦2

2𝑥
)

5

 d. 
𝑦10

32𝑥5 

b. (
2𝑦2

𝑥
)

5

 e. 
𝑦14

2𝑥5 

c. 
1

2
(

𝑦2

2𝑥
)

5

 
 

2. Nilai 𝑥 dari bentuk log 𝑥 = −
1

3
 

a.   103 d.   
1

√103  

b.  
1

103 e.   −
10

3
 

c.   √10
3

  

3. Jika 𝑥 = 4 − √7 dan 𝑦 = 4 + √7 maka nilai 𝑥2 − 𝑦2 +

2𝑥𝑦 =, , , ,,  

a.   18 − 16√7 d.   18 − 4√7 

b.   23 − 16√7 e.   18 + 16√7 

c.   23 + 4√7   

4. log 2 + log 18 − log 6 + log 5 − log 3 = . . . .  

a.   90 d.   0 

b.   10 e.   −1 

c.   1   

5. √89 − 28√10 ekuivalen dengan . . . .  

a.   √5 − √2 d.   √2 − √5 

b.   2√3 + √3 e.   7 + 2√10 

c.   7 − 2√10   

6. Bentuk sederhana dari 
4√3+2√6

−4√3+2√6
 adalah . . . .  

a.   −3 − √2 d.   1 − 2√2 
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b.   −3 + 2√2 e.   3 + 2√2 

c.   −1 − 2√2   

7. Jika 7log 2 = a dan 2log 3 = b maka nilai 6log 98 = . . .  

a.   
𝑎+2

𝑎(1+𝑏)
 d.   

𝑎+1

𝑎(1+𝑏)
 

b.   
𝑎+2

1+𝑎𝑏
 e.   

𝑎+2

𝑎(1−𝑏)
 

c.   
𝑎−2

𝑎(1+𝑏)
   

8. Pernyataan berikut yang benar adalah . . . . 

a.   |2𝑥 − 5| =

{
2𝑥 − 5,        𝑥 > 0
5 − 2𝑥          𝑥 < 0

    

d.   |2𝑥 − 5| =

{
2𝑥 − 5,        𝑥 >

5

2

5 − 2𝑥          𝑥 <
5

2

 

b.   |2𝑥 − 5| =

{
2𝑥 − 5,        𝑥 < 0
5 − 2𝑥          𝑥 > 0

 

e.   |2𝑥 − 5| =

{
2𝑥 − 5,        𝑥 >

2

5

5 − 2𝑥          𝑥 <
2

5

 

c.   |2𝑥 − 5| =

{
2𝑥 − 5,        𝑥 <

5

2

5 − 2𝑥          𝑥 >
5

2

  

 

9. Persamaan garis lurus yang memotong sumbu-x di (7,0) dan 

sumbu-y di (0,4) dan gradiennya berturut-turut adalah... 

a.   4𝑥 + 𝑦 = 4 dan −4    d.   4𝑥 + 7𝑦 = 28 dan 

−
4

7
 

b.   7𝑥 + 4𝑦 = 28 dan 

−
7

4
 

e.   7𝑥 − 4𝑦 = 28 dan 
7

4
 

c.   4𝑥 − 7𝑦 = 28 dan 
4

7
   

10. Jika √2𝑥 − 6 < 2, maka batas-batas x yang memenuhi adalah 

. . . .  

a.   𝑥 < 5   d.   3 < 𝑥 < 5  
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b.   𝑥 ≤ 3 atau 𝑥 > 5 e.   3 ≤ 𝑥 < 5  

c.   𝑥 ≤ 3 atau  𝑥 > 3   

11. Nilai mutlak yang memenuhi pertidaksamaan 0 < |𝑥 − 3| ≤

3 adalah  . . . . 

a.   0 ≤ 𝑥 ≤ 6,   𝑥 ≠ 3   d.   −6 ≤ 𝑥 ≤ 6,   𝑥 ≠ 3  

b.   0 < 𝑥 < 6,   𝑥 ≠ 3 e.   −6 < 𝑥 ≤ 6,   𝑥 ≠ 3  

c.   0 < 𝑥 ≤ 6,   𝑥 ≠ 3  

12. Persamaan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 dan 𝑝𝑥 + 𝑞𝑦 = 𝑟 memiliki sebuah 

solusi jika . . . . 

a.   𝑎𝑝 − 𝑏𝑞 = 0   d.   𝑎𝑝 ≠ 𝑏𝑞  

b.   𝑎𝑞 ≠ 𝑏𝑝 e.   𝑎𝑏𝑐 = 𝑝𝑞𝑟  

c.   𝑎𝑝 + 𝑏𝑞 = 0  

13. Nilai 3𝑥 + 5𝑦, jika 𝑥 dan 𝑦 memenuhi sistem persamaan 

2𝑥 − 4𝑦 = 7 dan 5𝑥 + 𝑦 = 1 adalah . . . . 

a.   −9   d.   6  

b.   −6 e.   9  

c.   −2  

14. Pada suatu latihan perang yang melibatkan 1000 personel 

tentara dan 100 ton perlengkapan perang. Untuk menuju lokasi 

latihan disediakan sebuah jenis pesawat Hercules dan 

helikopter. Setiap pesawat Hercules mampu memuat 50 orang 

tentara dan 10 ton perlengkapan, sedangkan setiap helikopter 

mampu memuat 40 orang tentara dan 3 ton perlengkapan.  

Bentuk model matematika dari soal ini adalah . . . . 

a. 1000 = 50𝑥 + 40𝑦 

100   = 10𝑥 + 3𝑦   

d. 100 = 50𝑥 + 40𝑦 

1000 = 10𝑥 + 3𝑦  

b. 1000 = 40𝑦 + 50𝑥 

100  = 3𝑦 + 10𝑥  

e. 100 = 10𝑥 + 40𝑦 

1000 = 50𝑥 + 3𝑦  

c. 1000 = 50𝑥 + 10𝑦 

100  = 40𝑥 + 3𝑦  

 

15. Berdasarkan permasalahn pada nomor 14, banyaknya pesawat 

Hercules dan helikopter yang dibutuhkan untuk mengangkut 
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semua tentara dan perlengkapan dalam satu kali keberangkatan 

adalah . . . . 

a. 4 pesawat Hercules 

dan 20 helikopter   

d. 3 pesawat Hercules dan 

21 helikoper 

b. 20 helikopter dan 4 

pesawat Hercules  

e. 21 pesawat Hercules 

dan 3 helikopter 

c. 12 helikopter dan 12 

pesawat Hercules 

 

16. Suatu hari Budi berbelanja di toko Makmur berupa 3 kg gula 

dengan harga per kg Rp.400,00 dan 10 kg beras dengan harga 

per kg Rp.425,00 setelah itu Budi ke toko Arfah berupa  2 kg 

dan 5 kg beras dengan harga yang sama dengan toko Budi. 

Pengeluaran belanja di toko Makmur dan toko Arfah dapat 

dituliskan dalam bentuk matriks . . . . 

a. [
3 10
2 5

] [
400
425

] d. [
3 2

10 5
] [

400 400
425 425

] 

b. [
3 10
2 5

] [
425
400

]  e. [
3 2

10 5
] [

350 350
400 400

] 

c. [
3 2

10 5
] [

400
425

]  

17. Jika 𝑋 = [
3 −4
1 −1

] dan 𝑋2 − 2𝑋 + 𝐼 = 𝑞, maka 𝑞 adalah . . . 

a. [
3 −4
1 −1

] d. [
0 1
1 0

] 

b. [
0 0
0 0

]  e. [
1 1
1 1

] 

c. [
1 0
0 1

]  

18. Diketahui matriks 𝐴 = [
2 3
5 1

] , 𝐵 = [
−1 −4
2 3

], dan 𝐶 =

[
2 3𝑛 + 2

−6 −18
]. Nilai 𝑛 yang memenuhi 𝐴 × 𝐵 = 𝐶 + 𝐴𝑇 

adalah . . . .  

a. −6
1

3
 d. 2 

b. −2  e. 2
2

3
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c. 
2

3
  

19. Invers dari 𝐴 = [
8 4
6 2

] adalah . . . . 

a. [
−

1

4
−

1

2
3

4
−1

] d. [

1

4

1

2
3

4
1

] 

b. [
−

1

4

1

2
3

4
−1

]  e. [
−

1

4
−

1

2

−
3

4
1

] 

c. [
−

1

4
−

1

2

−
3

4
−1

] 

 

20. Dibawah ini merupakan matiks singular adalah . . .  

a. [
1 2
3 4

] d. [
−3 5
−2 4

] 

b. [
1 3
2 4

]  e. [
1 2
4 8

] 

c. [
1 2
4 3

]  

21. Jumlah akar-akar persamaan |
3𝑥 − 1 3
𝑥 + 1 𝑥 + 2

| = 0 adalah . . . 

. 

a. −
5

3
 d. 

2

3
 

b. −
4

3
  e. 

5

3
 

c. −
2

3
  

22. Diberikan dua buah himpunan 𝐴 dan 𝐵 . Himpunan A 

merupakan himpunan huruf-huruf penyusun kata 

“MATEMATIKA” sedangkan himpunan B adalah himpunan 

yang beranggotakan angka 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya pasangan 

yang terjadi antara himpunan A dan B dengan syarat setiap 

anggota di A berpasangan dengan setiap anggota di B adalah . . 

. . 

a. 15 d. 50 
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b. 30  e. 100 

c. 45  

 

23. Di bawah ini relasi yang merupakan fungsi, kecuali . .  

a.         A                        B d.         A                       B 

b.          A                       

B 

e.          A                        B 

c.          A                       B  

24. Diketahui 𝑓(2𝑥 − 3) = 4𝑥 − 7, maka nilai dari 𝑓(17) −

𝑓(7) adalah . . .  

a. 5 d. 15 

b. 7  e. 20 

c. 10  

25. Rumus suku ke-n dari barisan {𝑎𝑛} yang didefenisikan oleh 

𝑎𝑛 = 3 + 𝑎𝑛−1 untuk 𝑛 ≥ 2 dan 𝑎1 = 4 adalah . . . .  

a. 𝑎𝑛 = 3𝑛 + 1 d. 𝑎𝑛 = 𝑛 + 2 
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b. 𝑎𝑛 = 3 + 𝑛  e. 𝑎𝑛 = 3𝑛 

c. 𝑎𝑛 = 3𝑛 − 3  

26. Suku ke-20 dari barisan 20, 42, 66, 92, 120, . . . .   adalah . . . .  

a. 600 d. 720 

b. 6000  e. 620 

c. 7200  

27. Dalam sebuah deret aritmatika, suku ke-3 adalah 9, suku ke-n 

adalah 87, jumlah suku ke-6 dan suku ke-7 adalah 39. Jumlah n 

suku pertama deret tersebut adalah . . . .  

a. 1205 d. 1505 

b. 1305  e. 1605 

c. 1405  

28. Diberikan barisan geometri, 𝑢1 + 𝑢3 = 3 dan 𝑢2 + 𝑢4 =
3

2
√2. Suku ke 5 dari barisan tersebut adalah . . . .  

a. 
1

2
 d. 2 

b. 1  e. 
5

2
 

c. 
3

2
  

29. Jumlah deret geometri tak hingga dari  8, −
8

3
,

8

9
, −

8

27
, , , , ,,  . 

adalah . . . .  

a. 2 d. 8 

b. 4  e. 10 

c. 6  

30. Sebuah bola tenis dijatuhkan ke lantai dari suatu gedung yang 

tingginya 2 meter. Setiap kali bola itu memantul akan mencapai 

tinggi tiga perempat dari tinggi yang dicapai sebelumnya. 

Panjang lintasan yang dilalui bola tersebut hingga berhenti 

memantul adalah . . . .  

a. 10 𝑚 d. 13 𝑚 

b. 11 𝑚  e. 14 𝑚 

c. 12 𝑚  
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b. Esay  

1. Buktikan bahwa jika 𝑎 ∈ ℝ, 𝑎 > 1 dan 𝑛 > 𝑚, maka 𝑎𝑛 >

𝑎𝑚. 

2.  Tentukan himpunan penyelesaian SPL berikut dengan metode 

invers matriks 

2𝑥 − 𝑦 = 5  

3𝑥 + 2𝑦 = 4  

3. Seorang pedagang mempunyai modal sebesar 

Rp.50.000.000,00 yang ia investasikan pada setiap permulaan 

tahun selama 4 tahun berturut-turut dengan bunga majemuk 

10% pertahun. Hitunglah jumlah seluruh modal pedagang itu 

pada akhir tahun keempat. 

 

6. Kunci Jawaban Instrumen 

a. Pilihan Ganda 

No Jawaban  No  Jawaban   No  Jawaban  

1. D   11. C   21. A  

2. D   12. B   22. B  

3. A   13. B   23. A  

4. C   14. A   24. E  

5. C   15. A   25. A  

6. E   16. A   26. E  

7. A   17. B   27. B  

8. D   18. B   28. A  

9. D   19. B   29. C  

10. A   20. E   30. E 

   

b. Esay 

1. Diketahui ∈ ℝ, 𝑎 > 1 dan 𝑛 > 𝑚 

Akan dibuktikan 𝑎𝑛 > 𝑎𝑚 

Bukti: 
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Karena 𝑎 > 1 dan 𝑛 > 𝑚 maka 𝑛 − 𝑚 > 0 dan 𝑎𝑛 >

0, 𝑎𝑚 > 0. Akibatnya,berlaku 

↔
𝑎𝑛

𝑎𝑚 = 𝑎𝑛−𝑚     (Lihat Sifat identitas) 

↔
𝑎𝑛

𝑎𝑚 > 1  

↔
𝑎𝑛

𝑎𝑚 ∙ 𝑎𝑚 > 1 ∙ 𝑎𝑚  

↔ 𝑎𝑛 > 𝑎𝑚     (terbukti) 

 

2. Diketahui  

2𝑥 − 𝑦 = 5  

3𝑥 + 2𝑦 = 4  

Ubah bentuk SPL ke bentuk persamaan matriks 𝐴𝑋 = 𝐵, 

[
2 −1
3 2

] [
𝑥
𝑦] = [

5
4

]  

Dengan 𝐴 = [
2 −1
3 2

] , 𝑋 = [
𝑥
𝑦],  dan 𝐵 = [

5
4

]  

Sehingga [
2 −1
3 2

] [
𝑥
𝑦] = [

5
4

] dapat dibentuk menjadi 𝐴𝑋 = 𝐵 

𝐴𝑋 = 𝐵  

𝑋 = 𝐴−1𝐵  

[
𝑥
𝑦] =

1

𝐷𝑒𝑡[
2 −1
3 2

]
[

2 1
−3 2

] [
5
4

]  

=
1

7
[

2 1
−3 2

] [
5
4

]  

=
1

7
[

10 + 4
−15 + 8

]  

=
1

7
[

14
−7

]  

= [
2

−1
]  

Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah (2, -1). 

3. Diketahui modal awal : Rp. 50.000.000,00 

Bunga  : 10% 

Waktu  : 4 tahun 
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Ditanya : jumlah seluruh modal pedagang itu pada akhir tahun 

keempat 

Solusi: 

Rp. 50.000.000,00 yang diperbungakan pada permulaan tahun 

pertama memberi bunga selama 4 tahun dan menjadi 

Rp, 50,000,000,00 (1 +
10

100
)

4
= 50,000,000 (1,1)4  

Rp. 50.000.000,00 yang kedua memberi bunga selama 3 tahun 

dan menjadi 50.000.000,00 x (1,1)3 . yang ketiga menjadi  

50.000.000,00 x (1,1)2 ; dan yang keempat menjadi 50.000.000 x 

(1,1). 

Jadi, setelah 4 tahun jumlah semuanya adalah (50,000,000 ×

1,14) + (50,000,000 × 1,13) + (50,000,000 × 1,12) +

(50,000,000 × 1,1). 

Jika deret geometri itu kita membacanya dari belakang ke muka, 

maka 

(50,000,000 × 1,14) + (50,000,000 × 1,13) +

(50,000,000 × 1,12) + (50,000,000 × 1,1) =

50,000,000(1,1 + 1,12 + 1,13 + 1,14)   

𝑆𝑛 =
𝑎(𝑟𝑛−1)

𝑟−1
  

 𝑆𝑛 =
50,000,000×1,1(1,14−1)

1,1−1
 

= 255,255,000  

Jadi, jumlah seluruh modal pedagang itu pada akhir tahun 

keempat adalah Rp, 255,255,000,00 

 

D. INSTRUMEN NON TES 

1. Pengamatan atau Observasi 

Pengamatan atau observasi adalah teknik penilaian yang 

dilakukan oleh pendidik dengan smenggunakan indera secara 

langsung yang menginventarisasikan data tentang sikap dan 

kepribadian siswa dalam kegiatan belajarnya. Pengamatan atau 

observasi yang dilakukan dengan cara menggunakan instrument 
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yang sudah dirancang sebelumnya. Aspek penilaian pada pelajaran 

Matematika misalnya aspek ketelitian dan kecepatan kerja. Alat atau 

instrument untuk penilaian melalui pengamatan dapat menggunakan 

skala sikap. Data yang dihasilkan bersifat relatif, karena dapat 

dipengaruhi oleh keadaan dan subyektivitas pengamat.  

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan teknik non tes secara lisan. 

Pertanyaan yang diungkapkan pada umumnya menyangkut segi-segi 

sikap dan keperibadian siswa dalam proses belajarnya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa wawancara adalah cara untuk menghimpun 

bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya 

jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta 

tujuan yang telah ditentukan. Dalam KBM, dapat dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 

a. Wawancara diagnostik 

Wawancara diagnosti ditujukan untuk mencari data tentang letak, 

sifat, dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa. Data yang 

dihasilkan ini akan menjadi bahan perbaikan bagi pegajar secara 

umum dan sebagai bantuan individual pada siswa yang 

berangkutan. Perihal yang diwawancarai yakni mencakup bakat, 

kemampuan, sikap, pendapat, dan pengalaman belajar pada diri 

siswa. 

b. Wawancara survey 

Wawancara survey ditujukan untuk individu atau sekelompok 

siswa untuk memperoleh masukan tetang suatu hal, peristiwa, atau 

pengalaman belajar yang mungkin diketahui oleh siswa tersebut. 

Dengan melakukan wawancara ini, guru akan mengetahui tentang 

tanggapan dan keinginan siswa serta masalah lain, baik yang 

bersifat akademik maupun non akademik. 

c. Wawancara penyembuhan 

Wawancara penyembuhan dimaksudkan untuk memberikan 

upaya bantuan kepada siswa, sehingga siswa yang diwawancarai 

tidak lagi mengalami kesulitan belajar matematika. Wawancara ini 
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tidak hanya memuat pertanyaan yang harus dijawab langsung oleh 

siswa, tetapi juga memuat saran dan solusi atau jalan keluar dari 

permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut.   

3. Angket (Questionaire) 

Tujuan penggunaan angket atau kuisioner dalam proses 

pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai 

latar belakang peserta didik sebagai salahsatu bahan dalam 

menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Disamping itu 

juga untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menyusun 

kurikulum. Berdasarkan kebebasan respondennya maka angket dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu : 

a. Angket Terbuka 

Angket ini disebut terbuka karena respondenya bebas menjawab 

atas pertanyaan yang tidak disediakan jawaban yang dipilih, 

sehinggga responden harus menyusun sendiri jawaban yang 

dipandangnya relevan dengan materi yang ditanyakan. 

b. Angket Tertutup 

Angket tertutup  yakni angket yang menyediakan jawaban dari 

pertanyaan yang diberikan, sehingga responden hanya 

tinggalmemilihnya. 

 

4. Inventori (Inventory) 

Inventori pada hakekatnya tidak banyak berbeda dengan 

angket. Inventori mengandung sejumlah pertanyaan yang tersusun 

dalam rangka mengetahui tentang sikap, pendapat, dan perasaan 

siswa terhadap KBM. Data sebagai informasi umumnya telah 

disediakan dalam bentuk pilihan ganda, yang harus dpilih oleh siswa. 

Inventori disebut juga Unstructured Questionare.  

 

5. Daftar Cek (Checklist) dan Daftar Skala Bertingkat (Rating 

Scale) 

Daftar Cek (Checklist) adalah sederetan pertanyaaan atau 

pernyataan yang dijawab oleh responden dengan membubuhkan 
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tanda cek (√ ) pada tempat yang telah disediakan. Sedangkan skala 

bertingkat adalah sejenis daftar daftar cek dengan kemungkinan 

jawaban terurut menurut tingkat atau hirarki. 

6. Tes  Kinerja 

Tes kinerja dalam hal ini adalah berbagai jenis tes yang dapat 

berbentuk tes keterampilan tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, uji 

petik kerja, dan sebagainya. 

7. Demonstrasi 

Teknik demonstrasi dapat dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan 

kompetensi yang dinilai. 

8. Portofolio 

Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya 

peserta didik dalam karya tertentu yang diorganisasikan untuk 

mengetahui minat, perkembangan belajar dan prestasi siswa. 

9. Jurnal 

Jurnal pada dasarnya merupakan catatan siswa selama 

berlangsungnya proses pembelajaran, sehingga jurnal berisi deskripsi 

proses pembelajaran dengan kekuatan dan kelemahan siswa terkait 

dengan kinerja atau sikap. 

10. Penilaian Diri 

Penilaian diri merupakan teknik penilaian yang digunakan 

agar peserta didik dapat mengemukakan kelebihan dan kekurangan 

diri dalam berbagai hal. 

11. Penilaian Antar Teman (Teman Sejawat) 

Penilaian antar teman ini dilakukan dengan meminta siswa 

mengemukakan kelebihan dan kekurangan teman dalam berbagai hal. 
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E. BENTUK INSTRUMEN NON TES 

1. Tujuan Instrumen 

Tujuan instumen non tes ini adalah untuk mengetahui sejauh 

mana minat peserta didik terhadap mata pelajaran matematika kelas X 

semester 1. 

2. Jenis Instrumen Non Tes yang digunakan 

Jenis instrumen yang digunkaan adalah instrumen berbentuk 

kuesioner. Waktu menjawab istrumen adalah 15 menit. Jumlah soal 

instrumen non tes adalah 30. 17 merupakan pernyataan positif dan 13 

merupakan pernyataan negatif. 

3. Skala yang Digunakan 

Skala penilaian yang digunakan dalam instrumen ini adalah jenis 

skala Likert 

4. Kisi-kisi Instrumen Non Tes 

 

Tabel 11. Kisi-Kisi Penyusunan Instrumen Pembelajaran Non-Tes 

Dengan Variabel Minat Siswa-Siswi Tingkat Sma Kelas X Terhadap 

Mata Pelajaran Matematika 

VARIABEL INDIKATOR 

NOMOR 

PERNYATAAN 
Jlh 

POSITI

F 

NEGAT

IF 

Minat Siswa-

Siswi Tingkat 

SMA Kelas X 

Terhadap 

Mata 

Pelajaran 

Matematika 

Ketertarikan 

dalam Membaca 

Buku 

Matematika 

1,2 3,4 4 

Mengerjakan 

Tugas 

Matematika 

dengan Baik 

5, 6, 7 8, 9 5 

Mempelajari 

Matematika 

10, 

11,12 

13 4 
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Memiliki Buku 

Matematika 

14 15 2 

Memiliki Catatan 

Matematika 

16, 17, 

18 

19, 20 5 

Mengikuti 

Pembelajaran 

Matematika 

21, 22, 

23, 24, 

25 

26, 27, 

28, 29, 30 

10 

JUMLAH 

PERNYAT

AAN 

 

17 13 30 

 

5. Bentuk Instrumen Non Tes 

 

Kuesioner  

Nama/Identitas : 

Nomor Induk  : 

Kelas    : 

Pengantar 

Angket ini bukan merupakan suatu tes dan tidak berpengaruh 

terhadap hasil belajar anda di sekolah. Isilah angket ini dengan sebaik-

baiknya dan tanpa ada rasa khawatir. Anda diharapkan menjawab 

dengan jujur dan teliti sesuai dengan keadaan anda yang sebenarnya 

pada saat ini. Jawaban anda bersifat pribadi dan dijaga kerahasiaannya. 

Oleh karena itu, kerjakanah angket ini secara jujur dan sungguh-

sungguh dengan petunjuk pengerjaan dibawah ini. 

 

Petunjuk Pengerjaan 

1. Tuliskan identitas anda pada tempat yang tersedia 

2. Bacalah pernyataan-pernyataan pada angket dibawah ini secara teliti 

dan cermat 

3. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan anda, dengan memberi 

tanda (√)  pada kolom pilihan 



  

Erpin Evendi, M.Pd. ~ 101 

4. Jawablah sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga kesimpulan 

yang diambil dari data ini bisa benar. 

5. Periksa kembali nomor pernyataan, jangan sampai ada yang 

terlewatkan  

 

Keterangan  : 

 SS : Sangat setuju 

 S : Setuju 

 R : Ragu 

 TS : Tidak setuju 

 STS : Sangat tidak setuju 

No. Pernyataan SS S R TS STS 

1. Saya suka membaca buku 

matematika setiap malam 

     

2. Buku matematika menarik 

untuk dibaca 

     

3. Saya tidak suka membaca buku 

matematika 

     

4. Buku matematika tidak menarik      

5. Saya selalu menyelesaikan tugas 

matematika tepat waktu 

     

6. Saya selalu mengerjakan soal 

dibuku cetak tanpa disuruh oleh 

guru 

     

7. Saya suka mengerjakan soal 

yang berhubungan dengan 

matematika 

     

8. Saya tidak suka mengerjakan 

tugas matematika sendiri 

     

9. Mengerjakan tugas tidak 

membantu meningkatkan 

pemahaman saya tentang mata 

pelajaran matematika 
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10. Saya selalu belajara matematika 

dirumah sehari sebelum 

pembelajaran matematika 

disekolah 

     

11. Saya selalu menggunakan media 

sosial untuk mencari materi 

mengenai mata pelajaran 

matematika 

     

12. Saya suka mempelajari kembali 

materi matematika saat tiba 

dirumah 

     

13. Pelajaran matematika tidak 

penting buat saya 

     

14. Saya berusaha membeli buku 

matematika walaupun harganya 

mahal 

     

15. Saya tidak suka membeli buku 

matematika 

     

16. Saya selalu mencatat hal-hal 

penting saat belajar matematika 

     

17. Catatan sangat membantu 

dalam proses pembelajaran 

matematika 

     

18. Saya selalu mencatat sebelum 

disuruh oleh guru  

     

19. Catatan matematika tidak perlu 

karena sudah ada buku cetak 

     

20. Saya tidak suka mencatat saat 

pembelajaran matematika 

     

21. Saya tidak pernah datang 

terlambat saat pelajaran 

matematika 
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22. Saya selalu bertanya saat 

pembelajaran matematika  

     

23. Saya selalu naik mengerjakan 

soal dipapan tulis  

     

24. Saya selalu memperhatika 

penjelasan guru saat proses 

pembelajaran matematika 

     

25. Belajara secara berkelompok 

sangat membantu saya untuk 

memahami materi matematika  

     

26. Saya jarang bertanya kepada 

guru saat pembelajaran 

matematika 

     

27. Saya sering mengantuk saat 

pelajaran matematika 

     

28. Saya lebih suka cerita dengan 

teman saat pelajaran 

matematika 

     

29. Saya suka bolos sekolah saat 

mata pelajaran matematika 

     

30. Pembelajaran matematika 

membosankan 

     

 

 

F. RANGKUMAN 

Tes merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk 

melakukan pengukuran. Hasil belajar yang dinilai dengan 

menggunakan tes, bisaanya dengan menggunakan tes objektif san tes 

non objektif. Bentuk tes yang digunakan di satuan pendidikan dapat 

dikategorikan menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes nonobjektif. 

Bentuk tes objekif yang sering digunakan adalah bentuk pilihan ganda, 

benar salah, menjodohkan, dan uraian objektif. Tes uraian dapat 

dibedakan uraian objektif dan uraian nonobjekif. Tes uraian yang 
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objektif sering digunakan pada bidang sains dan teknologi atau bidang 

sosial yang jawabannya sudah pasti, dan hanya satu jawaban yang 

benar. Tes uraian nonobjektif sering digunakan pada ilmu-ilmu sosial, 

yaitu yang jawabannya luas dan tidak hanya satu jawaban  yang benar, 

tergantung argumentasi peserta tes. 

Instumen non tes adalah instrumen untuk melakukan penilaian 

untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik, sikap, atau 

kepribadian peserta didik, minat, sikap, kemauan, tanggapan atau 

pandangan siswa terhadap pembelajaran. Alat penilaian non tes dapat 

berupa wawancara, kuesioner, skala sikap, skala minat, skala nilai dan 

skala konsep diri.  

Terkait dengan prosedur pengembangan dan kualitas alat 

evaluasi akan dibahas pada bahan ajar 4 

 

G. TUGAS 

Berdasarkan bentuk instrument tes matematika lengkapi: Kisi-

kisi soal tersebut dan temukan ranah kognitif C1, C2, C3, C4, C5,& C6 

serta klasifikasikan soal-soal LOTS, MOST, & HOTS) 

 

H. SOAL-SOAL LATIHAN DAN KUNCI JAWABAN 

Soal-soal Uraian: 

1. Bagaimana teknik penilaian untuk memperoleh data proses dan 

hasil belajar menurut Pedoman UmumBadan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP).  

2. Jelaskan tiga jenis penilaian yang diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005. 

3. Mengapa seorang guru harus mampu menilai hasil belajar siswa. 

4. Mengapa seorang guru perlu memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang pencapaian hasil belajar siswa. 

5. Dalam kondisi bagaimana tes objektif digunakan. 

6. Bagaimana klasifikasi bentuk tes objektif. 

7. Jelaskan apa saja kelebihan tes pilihan ganda. 

8. Apa yang dimaksud dengan tes Benar – Salah. 
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9. Berapa macam variasi tes jawaban singkat. 

10. Apa yang dimaksud dengan tes melengkapi. 

Jawaban soal-soal uraian: 

1. Teknik penilaian yang dapat digunakan untuk memperoleh data 

proses dan hasil belajar menurut pedoman umum BSNP, digunakan 

antara lain yaitu tes kinerja, observasi, penugasan, portofolio, tes 

tertulis, tes lisan, jurnal, wawancara, inventori, penilaian diri, dan 

penilaian antar teman (penilaian teman sejawat). 

 

2. Adapun tiga jenis penilaian yang diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2005 yaitu; (1) penilaian oleh 

pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau 

proses, kemajuan, dan perbaikan hasil pembelajaran, (2) penilaian 

oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar 

kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran sesuai programnya 

sebagai bentuk transparansi, profesional, dan akuntabel lembaga, (3) 

penilaian oleh pemerintah bertujuan menilai pencapaian 

kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. 

 

3. Seorang guru harus mampu menilai hasil belajar siswa karena: 

1) Dalam kegiatan belajar mengajar, terdapat tiga kemampuan pokok 

yang dituntut dari seorang guru yakni: kemampuan dalam 

merencanakan materi dan kegiatan belajar-mengajar, kemampuan 

melaksanakan dan mengelola kegiatan belajar-mengajar, serta 

menilai hasil belajar siswa (Gagne, 1974) 

2) Dalam Standar Nasional Pendidikan meliputi 8 standar yaitu: (1) 

standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan 

prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan 

(8) standar penilaian. Setiap pendidik harus memahami landasan 

yuridis maupun filosofis yang melatarbelakangi munculnya 

standar penilaian, mekanisme, dan prosedur evaluasi. 
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3) Dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi 

Akademik dan Standar Kompetensi Guru dinyatakan bahwa salah 

satu kompetensi inti guru adalah menyelenggarakan penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar. 

 

4. Seorang guru perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 

pencapaian hasil belajar siswa karena dapat membantu guru untuk 

mengadakan refleksi guna memperbaiki kinerjanya pada masa 

pembelajaran selanjutnya, sebab informasi tersebut sangat penting 

untuk direncanakan. 

5. Tes objektif hendaknya digunakan dalam kondisi sebagai berikut:  

1) kelompok yang diberikan tes jumlahnya besar atau banyak, dan tes 

akan digunakan kembali,  

2) reliabilitas skor tes yang tinggi harus diperoleh seefisien mungkin, 

3) kejujuran penilaian, keterbukaan, dan bebas dari “halo effect”, 

4) pengajar atau pendidik lebih percaya akan kemampuannya untuk 

menyusun butir-butir tes objektif secara jelas dibandingkan dengan 

kemampuannya untuk menilai jawaban tes esai secara jelas, dan 

5) lebih menekankan pada kecepatan laporan skor tes daripada 

kecepatan menyiapkan tes (Ebel, 1991). 

 

6. Adapun klasifikasi bentuk tes objektif adalah sebagai berikut: 

(1) Tes Pilihan ganda (Multiple Choice Test), (2) Tes Benar-Salah  True-

FalseTest), (3) Tes Menjodohkan (Matching Test). (4) Tes Melengkapi 

(Completion Test), (5) Tes Jawaban Singkat (Short  nswer Test). 

 

7. Kelebihan dari tes pilihan ganda yaitu: 

1) Dapat dikonstruksi dan digunakan untuk mengukur setiap level 

tujuan pembelajaran, mulai yang paling sederhana sampai paling 

kompleks. 

2) Dapat menggunakan jumlah butir soal yang lebih banyak 

sehingga penarikan sampel pokok bahasan yang akan diujikan 
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dapat lebih luas dan dapat mencakup hampir seluruh cakupan 

bidang studi. 

3) Penskoran hasil peserta tes dapat dilakukan secara objektif. 

4) Tipe butir soal dapat dikonstruksi sehingga menuntut 

kemampuan peserta tes untuk membedakan berbagai tingkatan 

kebenaran secara sekaligus. 

5) Jumlah opsi jawaban yang disediakan lebih dari dua (empat atau 

lima) sehingga mengurangi kesempatan bagi peserta tes untuk 

menebak. 

6) Memungkinkan dilakukannya analisis butir soal secara baik 

dengan melakukan uji coba terlebih dahulu. 

7) Tingkat kesukaran butir soal dapat dikendalikan dengan hanya 

mengubah tingkat homogenitas alternatif jawaban. 

8) Informasi yang diberikan lebih bervariasi terutama bila butir soal 

memiliki homogenitas yang tinggi.  

9) Lebih fleksibel digunakan untuk menilai hasil belajar: 

kemampuan, aplikasi, analisis, síntesis, dan evaluasi. 

10) Siswa minimum menulis. 

 

8. Adapun keterbatasan bentuk soal dua pilihan seperti berikut: 

1) Probabilitas menebak dengan benar adalah besar, yakni 50%, 

karena pilihan jawabannya hanya dua, benar dan salah atau ya 

dan tidak. 

2) Siswa yang kemampuannya kurang dalam menjawab akan 

mengira –ngira saja. 

3) Kemungkinan asal jawab besar. 

4) Cenderung menitik beratkan kemampuan menghafal. 

5) Bentuk soal ini tudak dapat digunakan untuk menanyakan 

sesuatu konsep secara utuh karena siswa hanya dituntut 

menjawab benar dan salah, atau ya dan tidak. 

6) Apabila jumlah butir soalnya sedikit, indeks daya beda soal 

cenderung rendah. 
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7) Apabila ragu atau kurang memahami pernyataan soal, siswa 

cendrung memilih jawaban benar. 

 

9. Tes Jawaban Singkat dibedakan atas tiga variasi, yaitu bentuk 

pertanyaan, melengkapi, dan asosiasi. Variasi bentuk pertanyaan, 

bisaanya mengemukakan pertanyaan secara langsung. Variasi 

bentuk tes melengkapi meminta peserta didik  untuk menambahkan 

kata-kata untuk melengkapi suatu pernyataan yang tidak lengkap. 

Sedangkan variasi bentuk asosiasi terdiri dari daftar istilah-istilah 

atau gambar terhadap mana peserta didik dapat menyebutkan 

nomor-nomor, label, simbol, atau bentuk lain. 

 

10. Tes Melengkapi (Completion Test), adalah tes yang butir soal yang 

meminta peserta didik atau siswa untuk melengkapi suatu kalimat 

dengan satu frase, satu angka atau satu formula. 
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BAB IV 

KUALITAS ALAT EVALUASI 

(Bahan Ajar 11)  

 

A. PENDAHULUAN 

Bertitik tolak dari pendapat Galton, bahwa dalam suatu 

kelompok individu (siswa) yang tidak dipilih secara khusus memiliki 

karakteristik tertentu yang frekuensinya berdistribusi normal. Begitu 

pula kepandaiannya dalam suatu mata pelajaran tertentu. Dengan 

demikian suatu alat evaluasi yang baik akan mencerminkan 

kemampuan sebenarnya dari testi yang dievaluasi dan bisa 

membedakan siswa yang pandai (di atas rata-rata), siswa yang 

kemampuannya sedang (pada kelompok rata-rata), dan siswa yang 

kemampuannya kurang (di bawah rata-rata). Sehingga penyebaran 

skor atau nilai hasil evaluasi tersebut berdistribusi normal. 

Pengujian instrumen tes tersebut dilakukan dengan pengujian 

validitas tes hasil belajar, pengujian validitas item tes hasil belajar, dan 

pengujian reliabilitas tes hasil belajar. Validitas tes hasil belajar dapat 

dilakukan melalui pengujian tes secara rasional dan empirik, dan 

validitas rasional dapat dalam bentuk validitas isi dan validitas 

konstruk. Selanjutnya validitas empirik dalam bentuk validitas 

prediktif dan validitas konkuren. Sesuai prinsip-prinsip evaluasi 

adalah valid dan reliabel. 

Valid, berarti penilaian harus mampu mengukur kompetensi 

hasil belajar sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan sehingga 

penilaian tersebut tepat sasaran, sesuai dengan apa yang hendak 
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diukur dari suatu content (isi) atau konstruk dari suatu instrumen. 

Begitu pentingnya untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, 

sehingga dibutuhkan instrumen atau alat ukur yang dapat melakukan 

fungsi ukurnya dengan baik dan menghasilkan informasi atau data 

yang dapat menggambarkan keadaan sebenarya dari peserta didik 

yang hendak kita ukur dan nilai dari kemampuan atau hasil belajarnya. 

Untuk mendapatkan hasil eavaluasi yang baik tentunya 

diperlukan alat evaluasi yang kualitasnya baik pula. Alat evaluasi yang 

baik dapat ditinjau dari hal-hal berikut ini, yaitu:  valid, reliabel, daya 

beda, derajat kesukaran, efektifitas pilihan, obyektivitas, dan 

praktikabilitas untuk jelasnya akan diuraikan dalam kegiatan belajar 4 

ini tentang kualitas alat evaluasi. 

 

B. VALIDITAS 

B.1 Pengertian Validitas 

 Suatu alat evaluasi disebut valid (absah atau sahih) apabila 

alat tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. 

Oleh karena itu keabsahannya tergantung pada sejauh mana 

ketepatan alat evaluasi itu dalam melaksanakan fungsinya. Dengan 

demikian suatu alat evaluasi disebut valid jika ia dapat mengevaluasi 

dengan tepat sesuatu yang dievaluasi itu. Dalam melakukan penelitian, 

alat pengumpul data (instrumen) menentukan kualitas data yang dapat 

dikumpulkan dan kualitas data itu akan menentukan kualitas 

penelitiannya. Alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang 

cermat dan teliti, instrumen yang digunakan untuk melakukan 

pengukuran harus terlebih dahulu dikalibrasi atau divalidasi sebelum 

digunakan sehingga kita mendapatkan data yang benar-benar valid. 

Validitas rasional diperoleh atas dasar hasil pemikiran, atau 

berdasarkan hasil pemikiran yang logis. Apabila secara rasional 

setelah dianalisis bahwa tes hasil belajar tersebut secara rasional 

memang benar-benar telah dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

Berdasarkan pelaksanaannya validitas dapat dikelompokkan 

menjadi 2 (dua) jenis yaitu validitas logik dan validitas kriterium, 
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untuk lebih jelasnya penuls uraikan sebagai berikut : 

1. Validitas Logik (Teoritik)  

Validitas teoritik atau validitas logik adalah validitas alat 

evaluasi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan (judgement) teoritik 

atau logika yang dilakukan oleh para ahli atau orang yang dianggap 

ahli. Ada tiga macam yang termasuk dalam validitas teoritik ini, yakni 

: validitas isi, validitas konstruk (susunan), dan validitas muka (Face 

Validity) 

1) Validitas Isi 

Validitas isi untuk mengetahui sejauh mana suatu tes 

mampu mengukur tingkat penguasaan terhadap isi atau materi 

tertentu sesuai dengan tujuan pengajaran atau sejauh mana 

pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen 

mampu mewakili secara keseluruhan dan proposional perilaku 

sampel yang dikenai tes tersebut, maksudnya tes dapat 

representatif mewakili keseluruhan materi yang diujikan atau 

materi yang seharusnya dikuasai secara proposioanal 

2) Validitas Konstruk 

Validitas Konstruk adalah untuk mengetahui sejauh mana 

butir-butir instrumen mampu mengukur apa yang benar-benar 

hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi 

konseptual. Validitas konstruk di dalamnya mengukur variabel-

variabel konsep dan perumusan konstruk dimulai berdasarkan 

sintesis dari teori-teori mengenai konsep variabel yang hendak 

diukur melalui proses analisis 

3) Validitas Muka (Face Validity) 

Validitas muka ini bisa juga dimaknaisebagai validitas 

bentuk soal (pertanyaan, pernyataan,suruhan) atau validitas 

tampilan yang diartikan sebagai keabsahaan susunan kalimat atau 

kata-kata dalam soal sehingga jelas pengertiannya atau tidak 

menimbulkan tafsiran lain. Penyajian alat evaluasi tersebut 

berkenaan dengan tampilan (kulit, luar, wajah)nya. Pada umumnya 

alat evaluasi yang mempunyai validitas isi yang baik, validitas 
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mukanya pun baik pula, tetapi tidak berlaku sebaliknya. 

2. Validitas Empirik (Kriterium) 

Validitas Empiris adalah validitas yang ditentukan 

berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. 

Kriteria internal adalah tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi 

kriteria, dapat dicontohkan adalah validitas butir yang didalanya 

berusaha untuk menganalisis apakah ada kesesuaian antara sekor 

butir dengan sekor total instrumen berarti yang dijadikan kriteria 

adalah instrumen itu sendiri. Sedangkan kriteria eksternal yaitu hasil 

ukur instrumen atau tes lain di luar instrumen yang menjadi kriteria, 

contoh validitas prediktif /ramalan (predictive validity) dan validitas 

konkuren/bandingan (concurrent validity). 

1) Validitas Prediktif 

Validitas prediktif yang dijadikan kriteria standar adalah 

prestasi belajar siswa yang akan datang, karena validitas prediktif 

bermaksud melihat bagaimana suatu tes dapat dapat memprediksi 

atau memperkirakan perilaku siswa pada masa yang akan datang, 

contoh dikorelasikan tes ujian masuk dengan prestasi belajar siswa 

di masa atau waktu berikutnya. Uji validitas ramalan dapat 

menggunakan teknik analisis korelasional Product Moment dari Karl 

Pearson. 

2) Validitas Konkuren 

Validitas konkuren ialah jika kriteria standarnya adalah 

sama sama saat atau saat ini, dan bukan masa yang akan datang, 

contoh tes hasil formatif 1 dikorelasikan dengan tes hasil formatif 

2 (yang dijadikan kriteria atau standarnya). Uji validitas konkuren 

dapat menggunakan teknik analisis korelasional Product Moment 

dari Karl Pearson. 

 

B.2 Koefisien Validitas 

 Cara menentukan tingkat (indeks) validitas kriterium ini adalah 

dengan menghitung koefisien korelasi antara alat evaluasi yang akan 

diketahui validitasnnya dengan alat ukur lain yang telah dilaksanakan  



  

Erpin Evendi, M.Pd. ~ 113 

dan diasumsikan memiliki validitas yang tinggi (baik), sehingga hasil 

evaluasi yang digunakan sebagai kriterium itu telah mencerminkan 

kemampuan siswa sebenarnya. Makin tinggi koefisien korelasinya maka 

semakin tinggi pula validitas alat evaluasi tersebut. 

Menurut Turmuzi (John W. Best. 2003) mencari koefisien 

validitas dapat digunakan 3 (tiga) cara, yaitu dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

1. Korelasi produk moment memakai simpangan 

 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑥𝑦

√(𝑥2)(𝑦2)
 

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦= koefisien korelasi anatara variabel x dan variabel y 

 𝑥 = deviasi dari mean utuk nilai variabel X 

 𝑦 = deviasi dari mean utuk nilai variabel Y 

∑ 𝑥𝑦 = jumlah perkalian antara nilai X dan Y 

     𝑥2= kuadrat dari nilai 𝑥 

     𝑦2= kuadrat dari nilai y 

 

Interpretasi nilai  𝑟𝑥𝑦 tersebut diartikan pada kategori-kategori 

interval  pada tabel 12 seperti berikut ini; 

 

Tabel 12. Interpretasi nilai korelasi  𝑟𝑥𝑦  pada interval&kategori 

Interval Kategori 

0,90  ≤   𝑟𝑥𝑦  ≤ 1,00 Korelasi sangat tinggi 

0,70  ≤   𝑟𝑥𝑦  ˂ 0,90 Korelasi tinggi 

0,40  ≤   𝑟𝑥𝑦  ˂ 0,70 Korelasi sedang 

0,20  ≤   𝑟𝑥𝑦  ˂  0,40 Korelasi rendah 

𝑟𝑥𝑦 ˂ 0,20 Korelasi sangat rendah 
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Maka untuk menentukan koefisien validitas alat evaluasi dapat 

digunakan kategori-kategori interval di atas, dalam hal ini  nilai 𝑟𝑥𝑦 

diartikan sebagai koefisien validitas, sehingga kategori-kategori 

intervalnya menjadi: 

Tabel 13. Interpretasi nilai validitas  𝑟𝑥𝑦  pada interval&kategori 

Interval Kategori 

0,90  ≤   𝑟𝑥𝑦  ≤ 1,00 Validitas sangat tinggi (sangat baik) 

0,70  ≤   𝑟𝑥𝑦  ˂ 0,90 Validitas tinggi (baik) 

0,40  ≤   𝑟𝑥𝑦  ˂ 0,70 Validitas sedang (cukup) 

0,20  ≤   𝑟𝑥𝑦  ˂ 0,40 Validitas rendah (kurang) 

0,00  ≤   𝑟𝑥𝑦  ˂  0,20 Validitas sangat rendah (sangat 

kurang) 

𝑟𝑥𝑦 ˂ 0,00 Tidak valid 

 

 

2. Korelasi produk moment memakai angka kasar (raw score) 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2)(𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)
 

 

Dengan N = banyak subyek (testi) 

Proses perhitungan dengan menggunakan rumus raw score relative 

singkat daripada dengan menggunakan rumus simpangan. 

 

3. Korelasi metode rank (rank method correlation) dari spearman-Brown, 

rumusnya adalah: 

𝑟𝑥𝑦 = 1 −
6 ∑ 𝑑2

𝑁(𝑁2 − 1)
 

Dengan d = selisih rank antara X dan Y 

 

B.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Validitas 

 Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar matematika, 

faktor-faktor berikut ini akan dapat mengurangi akan dapat mengurangi 
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fungsi fokok uji sesuai dengan yang diharapkan sehingga bisa 

merendahkan nilai validitas alat evaluasi tersebut. 

1) Petunjuk soal yang tidak jelas; yakni tentang hal-hal yang harus 

dilakukan peserta ujian(testi). 

2) Perbendaharaan kata dan struktur kalimat yang sukar; yakni tidak 

menggunakan kata yang komunikatif/baku, dan struktur kalimat yang 

berbelit-belit/tidak berdasarkan SPOK. 

3) Penyusunan soal yang kurang baik 

4) Hasil cetak soal yang kurang baik (contoh kabur, buram, dsb.) 

5) Derajat kesukaran soal yang tidak sesuai; yakni jika semua testi benar 

pada semua butir soal itu dikarenakan soalnya mudah dan sebaliknya 

jika semua testi salah pada semua butir soal itu dikarenakan soalnya 

sulit. Dengan kata lain kemampuan siswa pada aspek tertentu tidak 

terungkap sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka otomatis 

validitasnya rendah. 

6) Materi tidak representatif; yakni jika pada paket soal memuat aspek 

kognitif tidak  lengkap maka imformasi yang dihasilkan dari soal 

tersebut juga tentu tidak sempurna demikian sebaliknya akan 

mempengaruhi validitas. 

7) Pengaturan soal yang kurang tepat; yakni pengaturan soal hendaknya 

disusun dari yang mudah, sedang, dan sulit. Penempatan soal-soal 

yang sukar pada nomor-nomor awal membuat siswa menghabiskan 

energy dan waktu yang banyak dan akan mempengaruhi cara 

menjawab pada soal-soal berikutnya dikarenakan waktunya yang 

kurang dan gugup (terkuras semua pikirannya pada soal yang sukar). 

8) Pola jawaban yang dapat diidentifikasi; yakni pola jawaban pada soal 

objektif akan mendorong siswa untuk menebak jawaban, sehingga 

konsep pada soal tidak dipikirkan lagi. 

 

C. RELIABILITAS 

C.1 Pengertian Reliabilitas 

Suatu alat evaluasi dikatakan reliabel jika hasil evaluasi tersebut relatif 

tetap sama (konsisten, ajeg)  yang dilakukan pada subyek yang sama 
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meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda dan 

tempat yang berbeda pula. Artinya alat evaluasi ini tidak dipengaruhi oleh 

pelaku, situasi, dan kondisi.  

C.2 Alat Evaluasi (Tes&NonTes) untuk Reliabilitas 

Untuk mengestimasi reliabilitas suatu alat evaluasi (tes&non tes) 

ada 3 (tiga) cara yang paling banyak dipergunakan, yaitu: tes tunggal 

(single test), tes ulang (test re-test), dan tes equivalen (alternate test).28 

1) Tes tunggal adalah tes yang terdiri dari suatu perangkat (satu set) 

yang dikenakan terhadap sekelompok subyek dalam satu kali 

pelaksanaan. Dengan demikian hasil evaluasi ini hanya terdapat 

satu kelompok data berupa skor hasil evaluasi itu. Maka dari 

kelompok data ini ditentukan reliabilitas alat evaluasi tersebut. 

2) Tes ulang adalah tes yang terdiri dari seperangkat tes yang 

dikenakan gterhadap sekelompok subyek dua kali. Reliabilitasnya 

dihitung dengan cara mengkorelasikan hasil evaluasi pertama 

dengan yang ke dua. 

3) Tes equivalen adalah tes yang terdiri dari dua perangkat, dimana 

soal-soal pada perangkat pertama equivalen dengan soal-soal pada 

perangkat kedua(soal-soal yang memuat konsep sama tetapi soal 

tersebut tidak persis sama). 

C.3 Sumber Varians Reliabilitas 

Faktor-faktor yang merupakan sumber varians murni antara 

penggunaan cara yang satu dengan yang lainnya berbeda dapat 

menghasilkan reliabilitas yang berbeda pula. Karena hal inilah, dalam 

mengolah atau menghitung reliabilitas suatu alat evaluasi (tes) sangat 

dianjurkan untuk mencantumkan teknik perhitungan reliabilitas yang 

digunakan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari interpretasi yang 

keliru dari pemakai tes yang bersangkutan.   

C.4 Reliabilitas Tes Tunggal 

Untuk mencari reliabilitas tes tunggal bisa dibagi kedalam 2 (dua) 

teknik, yaitu teknik belah dua (split-half technique) dan teknik tidak belah 

 
28 Mas’ud Z. 2012, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (UPI, 2003), h.134. 



  

Erpin Evendi, M.Pd. ~ 117 

dua (non split-half technique).29 

Untuk lebih jelasnya akan dibahas satu-persatu. 

1) Teknik belah dua (split-half technique) 

Dalam menentukan reliabilitas satu perangkat (set) tes evaluasi 

dengan teknik belah dua, dilakukan dengan cara membelah alat 

evaluasi tersebut menjadi dua bagian yng sama (relatif sama bisa 

menurut nomor soal ganjil-genap  atau nomor urut awal-akhir), 

sehingga masing-masing testi memiliki dua macam skor yakni skor 

belahan pertama dan skor belahan kedua. Dengan demikian ada dua 

kelompok (distribusi) untuk sekelompok testi. 

Seperti halnya koefisisen validitas telah diurakan pada materi 

sebelumnya, maka untuk koefisien reliabilitas yang menyatakan 

derajat keterandalan alat evaluasi dinyatakan dengan 𝑟11. Tolok ukur 

untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas alat evaluasi dapa 

digunakan tolok ukur yang dibuat oleh J.P.Guilford(1956:145) pada 

Tabel 14, sebagai berikut. 

Tabel 13. Interpretasi reliabilitas  𝑟11  pada interval&kategori 

Interval Kategori 

   𝑟11  ≤ 0,20 Reliabilitas sangat rendah 

0,20  ≤   𝑟11  ˂ 0,40 Reliabilitas rendah 

0,40  ≤   𝑟11  ˂ 0,70 Reliabilitas sedang 

0,70  ≤   𝑟11  ˂  0,90 Reliabilitas tinggi 

0,90  ≤   𝑟11  ≤  1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

 

Untuk menentukan koefisien reliabilitas suatu alat evaluasi dengan 

teknik belah dua, ada 3(tiga) cara teknik perhitungan yang digunakan, 

yaitu formula Spearman-Brown, Flanagan, dan Rulon. 

a) Formula Spearman-Brown 

Prinsif pada formula ini adalah dengan menghitung koefisien 

korelasi diantara kedua belah sebagian koefisien reliabilitas bagian 

 
29 Mas’ud Z. 2012, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (UPI, 2003), h.139-

153. 
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(setengah) dari alat evaluasi tersebut, yang dinotasikan dengan 𝑟11

22

. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk menghitung 𝑟11

22

 bisa 

digunakan rumus produk moment denganangka kasar dari Karl Pearson, 

yaitu 

𝑟11
22

=
𝑛 ∑ 𝑋1𝑌2 − (∑ 𝑋1)(∑ 𝑌2)

√(𝑛 ∑ 𝑋1
2 − (∑ 𝑋1)2)(𝑁 ∑ 𝑌2

2 − (∑ 𝑌2)2)

 

Dengan: n = banyak subyek; 𝑋1 = kelompok data belahan pertama;  

𝑋2= kelompok data belahan kedua. 

 

Untuk menghitung koefisien reliabilitas keseluruhan (satu 

perangkat), Spearman-Brown mengemukakan rumus: 

𝑟11 =

2𝑟11
22

1 + 𝑟11
22

 

Syarat yang harus dipenuhi adalah (1) butir soal pada kedua 

belahan harus setara, yaitu banyak butir soal harus sama, memiliki 

nilai rerata yang sama, dan bentuk distribusi frekuensi yang sama pula. 

(2) hanya berlaku untuk butir soal “power test” dan bukan untuk “speed 

test”. Dalam hal ini untuk mencari koefisien reliabilitas tes hasil belajar 

matematika bisa dilakukan karena bisa artikan sebagai power test. Tetapi 

perlu diingat bahwa persyaratan (1) pertama pada 

kenyataannya/praktek sulit dipenuhi. 

b) Formula Planagen 

Telah diutarakan dimuka bahwa salah satu kelemahan dari 

penggunaan formula Spearman-Brown adalah sulit dipenuhinya 

kesetaraan diantara kedua belahan yang kita buat. Maka untuk 

mengatasi kelemahan itu, Flanagen mengemukakan suatu formula 

yang tidak perlu memperhatikan syarat kesetaraan antara kedua 

belahan, karena formulanya tidak didasarkan atas nilai korelasi antara 

kedua belahan tes, melainkan didasarkan atas varians masing-masing 

belahan dan varians totalnya. Formula Planagen sebagai berikut. 



  

Erpin Evendi, M.Pd. ~ 119 

 

𝑟11 = 2 (1 −
𝑆1

2 + 𝑆2
2

𝑆𝑡
2 ) 

Dengan:  𝑟11 = koefisien reliabilitas seluruh alat tes 

             𝑆1
2 = varian belahan pertama 

𝑆2
2 = varian belahan kedua 

𝑆𝑡
2 = varian skor total 

 

c) Formula hitung Rulon 

Cara lain untuk menghitung koefisien reliabilitas  dengan 

menggunakan teknik belah dua adalah cara yang dikemukakan oleh 

Rulon. Formula Rulon didasarkan atas konsep perbedaan antara skor 

subyek pada belahan pertama dan kedua yang dapat dipandang 

sebagai kekeliruan (galat, error) dari proses evaluasi. Dengan demikian 

varian yang diperhitungkan adalah varian perbedaan skor antara 

kedua belahan itu, yaitu varian galat (error varians). Formula Rulon 

mengemukakan rumus: 

 

𝑟11 = 1 −
𝑆𝑑

2

𝑆𝑡
2 

Dengan: 𝑟11= koefisien reiabilitas kedua belahan 

               𝑆𝑑
2= varians selisih skor subyek kedua belahan 

          𝑆𝑡
2= varians skor total 

 

2) Teknin tidak belah dua (non split-half technique) 

Berbagai percobaan dilakukan oleh Kuder dan Richardson dalam 

menghitung koefisien reliabilitas.  Dari rumus-rumus yang telah 

dicobanya ada dua rumus yang paling mendekati tingkat kecermatan 

disingkat yang ideal, yaitu rumus ke-20 dan rumus ke-21 yang 

disingkat dengan rumus KR-20 dan KR-21 

Asumsi untuk menggunakan rumus KR-20 dan KR-21 adalah (1) 

butir-butir soal evaluasi harus homogeny/setara. (2) jenis evaluasi 
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(tes) harus merupakan power test bukan speed test. 

 

Rumus KR-20 sebagai berikut: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (

𝑆𝑡
2 − ∑ 𝑃𝑖 𝑄𝑖

𝑆𝑡
2 ) 

  Dengan: 

n = banyak butir soal 

𝑃𝑖= proporsi banyak subjek yang menjawab benar pada butir soal ke-

i 

𝑄𝑖= proporsi banyak subjek yang menjawab salah pada butir soal ke-

i 

 𝑆𝑡
2= varian skor total 

 

Rumus KR-21 sebagai berikut. 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

�̅�𝑡(𝑛 − �̅�𝑡)

𝑛𝑆𝑡
2 ) 

  Dengan: 

n = banyak butir soal 

�̅�𝑡= rerata skor total 

 𝑆𝑡
2= varian skor total 

 

C.5 Reliabilitas Tes Bentuk Uraian 

Rumus yang digunakan untuk mencari koefisien reliabilitas 

bentuk uraian dikenal dengan rumus Alpha sebagai berikut. 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

  Dengan: 

n = banyak butir soal 

𝑆𝑖
2= jumlah varians skor setiap butir /item soal 

 𝑆𝑡
2= varian skor total 

 

C.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Reliabilitas 
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Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas alat evaluasi 

adalah sebagai berikut. 

1) Panjang tes, yaitu pada umumnya makin panjang tes (butir soal 

makin banyak),makin tinggi pula reliabilitasnya. Hal ini 

disebabkan karena tes yang butir soalnya lebih banyak akan 

memuat cukup banyak kemampuan kognitif siswa yang dapat 

diungkapkan. Untuk soal bentuk pilihan, jika soalnya lebih banyak 

memuat faktor tebakan(spekulasi) makin sedikit pengaruhnya 

sehingga lebih mencerminkan kemampuan siswa sebenarnya. 

2) Kondisi teste, yaitu suatu tes yang dicobakan pada sekelompok 

teste yang beraneka-ragam kemampuannya akan menghasilkan 

skor yang heterogen, sehingga varian skor yang diperoleh akan 

besar. Hal ini akan mempengaruhi nilai koefisien reliabilitas 

sehingga menjadi lebih tinggi. 

3) Kesukaran tes, yaitu materi tes yang terlalu mudah atau terlalu 

sulit, cendrung membuat nilai reliabilitas rendah. Hal ini 

disebabkan karena skor yang diperoleh siswa untuk soal yang sulit 

atau mudah berkelompok pada skor tinggi atau rendah, jadi 

sebaran skornya terbatas. 

4) Pelaksanaan Tes, yaitu faktor yang bersifat administratif dalam 

melaksanakan tes akan mempengaruhi hasil tes, sehingga secara 

langsung akan mempengaruhi juga derajat reliabilitas tes tersebut.  

 

D. DAYA PEMBEDA 

Pengertian Daya Pembeda (DP) dari sebuah butir soal 

menyatakan seberapa jauh kemampuan butir soal tersebut mampu 

membedakan anatara teste yang belajar dan tidak belajar (teste yang 

menjawab benar dan salah). Dengan perkataan lain daya pembeda 

sebuah butir soal adalah kemampuan butir soal itu untuk 

membedakan antara testi (siswa) yang pandai atau berkemampuan 

tinggi dengan siswa yang tidak pandai atau berkemampuan rendah. 
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Rumus untuk menentukan daya pembeda adalah 

 

𝐷𝑃 =
𝐽𝐵𝐴 − 𝐽𝐵𝐵

𝐽𝑆𝐴
𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐷𝑃 =

𝐽𝐵𝐴 − 𝐽𝐵𝐵

𝐽𝑆𝐵
 

 

Dengan: 

JBA= Jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar 

JBB=Jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JSA= Jumlah siswa kelompok atas  

JSB= Jumlah siswa kelompok bawah 

Klasifikasi interpretasi untuk daya pembeda dapat dillihat pada Tabel 

14 berikut ini. 

Tabel 14. Interpretasi Daya Pembeda pada interval&kategori 

Interval Kategori 

  𝐷𝑃  ≤ 0,00 Sangat Jelek 

0,00  ˂   𝐷𝑃  ≤ 0,20 Jelek 

0,20  ˂   𝐷𝑃  ≤ 0,40 Cukup 

0,40  ˂   𝐷𝑃  ≤ 0,70 Baik 

0,70  ˂   𝐷𝑃  ≤ 1,00 Sangat Baik 

 

E. INDEKS KESUKARAN  

Sejalan dengan asusmsi Gatlon mengenai kemampuan tertentu 

(karakteristik), dalam hal ini kemampun matematika, dari sekelompok 

siswa yang dipilih secara random(acak) akan berdistribusi normal, 

maka hasil dari evaluasi perangkat tes yang baik mempunyai implikasi 

bahwa soal yang baik akan menghasilkan skor yang berdistribusi 

normal pula, sehingga sejalan dengan distribusi yang diuraikan pada 

daya beda. 

Jika soal tersebut terlalu sukar, maka frekuensi distribusi yang 

paling banyak terletak pada skor yang rendah karena sebagian besar 

teste mendapatkan nilai yang jelek.(jika soal seperti ini seringkali 

diberikan akan mengakibatkan siswa menjadi putus asa). Hal ini bukan 
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berarti soal tersebut tidak boleh sukar, karena jika sewaktu-waktu atau 

dalam seperangkat diberikan beberapa soal yang sukar akan melatih 

siswa untuk berpikir lebih tinggi. 

Jika soal tersebut terlalu mudah, maka frekuensi distribusi yang 

paling banyak terletak pada skor yang tinggi karena sebagian besar 

teste mendapatkan nilai yang baik. 

Rumus untuk  menentukan Indek Kesukaran (IK) adalah sebagai 

berikut. 

IK =
𝐽𝐵𝐴 + 𝐽𝐵𝐵

𝐽𝑆𝐴 + 𝐽𝑆𝐵
 

Karena 𝐽𝑆𝐴=𝐽𝐵𝐵=27% dari jumlah subyek dalam populasi, rumus 

tersebut dapat diubah menjadi 

IK =
𝐽𝐵𝐴 + 𝐽𝐵𝐵

2𝐽𝑆𝐴
𝑎𝑡𝑎𝑢  IK =

𝐽𝐵𝐴 + 𝐽𝐵𝐵

2𝐽𝑆𝐵
 

Dengan: 

JBA= Jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar 

JBB=Jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JSA= Jumlah siswa kelompok atas  

JSB= Jumlah siswa kelompok bawah 

Klasifikasi interpretasi untuk Indeks Kesukaran dapat dillihat pada 

Tabel 15 berikut ini. 

Tabel 15. Interpretasi Indeks Kesukaran pada interval&kategori 

Interval Kategori 

  IK= 0,00 Soal terlalu Sukar 

0,00  ˂   IK  ≤ 0,30 Sukar 

0,30  ˂   IK  ≤ 0,40 Cukup 

0,40  ˂   IK  ≤ 0,70 Sedang 

0,70  ˂   IK  ≤ 1,00 Soal Mudah 

IK=1,00 Soal Terlalu Mudah 
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F. EFEKTIVITAS PILIHAN 

Berdasarkan distribusi pilihan pada setiap pilihan (option) untuk 

siswa kelompok atas dan kelompok bawah, dapat ditentukan option 

yang berfungsi efektif dan yang tidak. Kriteria option yang berfungsi 

secara efektif adalah: 

1) Untuk option kunci jawaban, yakni: 

a) Jumlah pemilih kelompok atas harus lebih banyak dari 

kelompok bawah(siswa yang pandai harus lebih banyak yang 

benar dari pada siswa yang tidak pandai) 

b) Jumlah pemilih kelompok atas dan kelompok bawah lebih dari 

25% dan tidak lebih dari 75%   (0,25 ≤ P ≤ 0,75) dari seluruh 

siswa dari kelompok atas dan kelompok bawah. Jika jumlah 

tersebut kurang dari 25% berarti sebagian besar teste 

kelompok atas dan kelompok bawahmenjawab salah untuk 

soal tersebut(soal sukar atau terlalu sukar). Jika sebaliknya 

jumlah tersebut lebih dari 75% soal tersebut termasuk kategori 

mudah atau terlalu mudah. 

2) Untuk option pengecoh 

a) Jumlah pemilih kelompok atas lebih sedikit (kurang) dari pada 

jumlah pemilih kelompok bawah(jawaban yang salah siswa 

yang bodoh lebih banyak yang memilih). 

b) Jumlah pemilih kelompok atas dan kelompok bawah 

minimalsebanyak 25% dari setengah jumlah option pengecoh 

dikali jumlah kelompok atas dan kelompok bawah. 

Dirumuskan dalam formula matematika menjadi:  𝐽𝑃𝐴 +

𝐽𝑃𝑏 ≥ 0,2 ×
1

2(𝑛−1)
× (𝐽𝑆𝐴 + 𝐽𝑆𝐵) 

Untuk keterangan n = banyak option  pengecoh, sedangkan 

singkatan yang lain samadengan istilah sebelumnya. Menurut 

Djemari Mardaphi, untuk option pengecoh minimal 

keterpilihannyanya oleh teste 5%. 

c) Jika peserta tes mengabaikan semua option (tidak memilih) 

disebut “Omit”. Option disebut efektif jika omit ini jumlahnya 
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tidak lebih dari 10% jumlah siwa pada kelompok atas dan 

kelompok bawah. 

 

G. OBYEKTIVITAS 

Berkaitan dengan perbedaan tes yang satu dengan yang lainnya 

dalam hal tujuan dan jenisnya, maka obyektifitas tes juga mempunya 

tingkatan yang berbeda pula, sebagai berikut: 

1) Obyektivitas tinggi, yakni tes yang telah diuji-coba, sehingga hasil 

pemeriksaan mempunyai obyektivitas yang sama antara satu 

penilai dengan penilai lainnya. Kalaupun perbedaan hasil 

pemeriksaan itu ada, bedanya tidak begitu jauh. Umumnya tes 

yang mempunyai obyektivitas tinggi adalah tes baku (standardized 

test). 

2) Obyektivitas sedang, yakni ada tes yang tergolong tes baku namun 

dalam pemeriksaannya terdapat hal-hal yang mendorong ke-arah 

penilaian subyektif.   

3) Obyektivitas fleksibel, yakni tes yang dimaksudkan untuk tujuan-

tujuan tertentu. Misalnya tes untuk mengetahui keperibadian 

siswa, motivasi, dan minat belajar siswa, tes psikologi dan 

sejenisnya. 

 

H. PRAKTIKABILITAS 

Tes yang baik harus berfikir praktis, dalam arti mudah 

dilaksanakan dan efisien dari segi biaya dan tenaga. Dalam 

penyusunan tes hendaknya biaya yang diperlukan tidak terlampau 

tinggi, namun masih memenuhi persyaratan sebuah tes yang baik, dan 

juga dalam proses pemeriksaannya mudah serta dapat dianalisis 

dengan relatif singkat. 

 

I. RANGKUMAN 

Bertitik tolak dari pendapat Galton, bahwa dalam suatu 

kelompok individu (siswa) yang tidak dipilih secara khusus memiliki 

karakteristik tertentu yang frekuensinya berdistribusi normal. Begitu 
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pula kepandaiannya dalam suatu mata pelajaran tertentu. Dengan 

demikian suatu alat evaluasi yang baik akan mencerminkan 

kemampuan sebenarnya dari testi yang dievaluasi dan bisa 

membedakan siswa yang pandai (di atas rata-rata), siswa yang 

kemampuannya sedang (pada kelompok rata-rata), dan siswa yang 

kemampuannya kurang (di bawah rata-rata). Sehingga penyebaran 

skor atau nilai hasil evaluasi tersebut berdistribusi normal. Pengujian 

instrumen tes tersebut dilakukan dengan pengujian validitas tes hasil 

belajar, pengujian validitas item tes hasil belajar, dan pengujian 

reliabilitas tes hasil belajar. Validitas tes hasil belajar dapat dilakukan 

melalui pengujian tes secara rasional dan empirik, dan validitas 

rasional dapat dalam bentuk validitas isi dan validitas konstruk. 

Selanjutnya validitas empirik dalam bentuk validitas prediktif dan 

validitas konkuren. Sesuai prinsip-prinsip evaluasi adalah valid dan 

reliabel. 

Valid, berarti penilaian harus mampu mengukur kompetensi 

hasil belajar sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan sehingga 

penilaian tersebut tepat sasaran, sesuai dengan apa yang hendak 

diukur dari suatu content (isi) atau konstruk dari suatu instrumen. 

Begitu pentingnya untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, 

sehingga dibutuhkan instrumen atau alat ukur yang dapat melakukan 

fungsi ukurnya dengan baik dan menghasilkan informasi atau data 

yang dapat menggambarkan keadaan sebenarya dari peserta didik 

yang hendak kita ukur dan nilai dari kemampuan atau hasil belajarnya. 

Untuk mendapatkan hasil eavaluasi yang baik tentunya 

diperlukan alat evaluasi yang kualitasnya baik pula. Alat evaluasi yang 

baik dapat ditinjau dari hal-hal berikut ini, yaitu:  valid, reliabel, daya 

beda, derajat kesukaran, efektifitas pilihan, obyektivitas, dan 

praktikabilitas untuk jelasnya akan diuraikan dalam kegiatan belajar 4 

ini tentang kualitas alat evaluasi. 
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J. TUGAS KELOMPOK 

 

Temukan suatu permasalahan(study casus) disekolah melalui 

data empiris (instrument tes yang sudah ada disekolah/ guru bidang 

studi) pada konteks instrument tes pilihan ganda mata pelajaran 

matematika. Kemudian lakukan analisis terhadap tingkat kesukaran, 

daya beda, dan pengecohnya (semua perhitungan dilakukan secara 

manual).  

 

K. SOAL-SOAL LATIHAN DAN KUNCI JAWABAN 

Soal-soal uraian: 

1. Bagaimana tingkatan kualitas objektivitas tes itu. 

2. Agar suatu tes hasil belajar dapat dikategorikan baik, apa yang perlu 

diperhatikan oleh guru/penulis soal tes. 

3. Bagaimana contoh tes terstandar. 

4. Ada berapa macam bentuk tes, dan uraikan penjelasannya. 

5. Apa kriteria option kunci soal pilihan ganda berfungsi secara efektif. 

6. Apa kriteria option pilihan pada soal pilihan ganda berfungsi secara 

efektif. 

7. Apa yang menyebabkan materi tes yang terlalu mudah atau terlalu 

sulit, cendrung membuat nilai reliabilitas rendah. 

8. Kondisi teste juga dapat mempengaruhi koefisien reliabilitas, 

jelaskan. 

9. Panjang tes juga dapat mempengaruhi koefisien reliabilitas, 

jelaskan. 

10. Salah satu kelemahan dari penggunaan formula Spearman-Brown 

adalah… sulit dipenuhinya kesetaraan diantara kedua belahan yang 

kita buat. 

 

Jawaban: 

1. Adapun tingkatan kualitas objektivitas suatu tes dapatdibedakan 

menjadi tiga tingkatan, yaitu : 
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1) Tinggi, yaitu jika hasil-hasil tes itu menunjukkan tingkat 

kesamaan yang tinggi. 

2) Sedang, yaitu seperti tes yang sudah distandarisasi, tetapi 

pandangan subjektif skor masih mungkin muncul dalam 

penilaian dan interpretasinya. 

3) Fleksibel, yaitu seperti beberapa jenis tes yang digunakan oleh 

LBP (lembaga Bimbingan dan Penyuluhan) untuk keperluan 

konseling (Thoha, 2001). 

2. Agar soal tes yang ditulis guru dapat diktegorikan baik, maka perlu 

diperhatikan adalah: kejujuran, keseimbangan dan kejelasan tes. 

1) Kejujuran 

a. Bahan tes atau tugas sama dengan bahan yang diajarkan 

(validitas bahan); 

b. Bahan tes atau tugas sama dengan tujuan 

pembelajaran/kopetensi; 

c. Tingkat kesulitan test atau tugas sesuai dengan tingkat 

kemampuan peserta test; 

d. Tidak ada test atau tugas yang mencurangi atau menipu; 

e. Bobot test atau tugas ditetapkan atau dinyatakan. 

2) Keseimbangan 

a. Bobot atau banyaknya test atau tugas berbanding dengan 

waktu yang digunakan untuk mengajar; 

b. Jumlah test atau tugas sesuai dengan waktu yang tersedia 

untuk penyelesaian; 

c. Kesulitan test atau tugas berurutan dari  yang mudah hingga 

yang sulit; 

d. Urutan tingkat kognisi dan afeksi test atau tugas berurutan 

dari yang rendah sampai yang tinggi; 

e. Tipe tes atau tugas bervariasi. 

 

3) Kejelasan 

a. Perintah dan instruksi tes atau tugas jelas; 

b. Urutan tes atau tugas sama dengan urutan bahan ajar; 
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c. Lay-out tes atau tugas jelas; 

d. Jarak spasi dan margin tes atau tugas jelas; 

e. Tampilan tes atau tugas profesional 

3. Beberapa jenis tes standar yaitu tes inetelegensi, tes bakat, tes 

prestasi akademik, tes minat dan sikap serta tes kepribadian (Sax, 

1980) 

a. Tes Intelegensi (Intelligence Test): Tes intelegensi adalah 

tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan 

atau memprediksi kecerdasan seseorang. 

b. Tes Bakat (Aptitude Test) :Tes bakat adalah pengukuran 

kognitif yang dirancang untuk memprediksikan sejauh mana 

individu akan mencapai kesuksesan sebelum mereke dilatih, 

dipilih dan di ditempatkan. Tes bakat yang digunakan untuk 

memprediksi kesuksesan dalam suatu program khusus disebut 

tes bakat khusus 

c. Tes Prestasi Akademik (Achievment Test): Tes yang 

mengukur kemampuan saat itu Tes prestasi akademik disajikan 

memuat ukuran prestasi dalam persentil, usia, tingkat, dan skor 

standar. Tes prestasi akademik standar dapat digunakan untuk 

keperluan: Seleksi dan penempatan , Diagnosis , Feedback, dan 

Evaluasi program. 

d. Tes sikap (Attitude Test): Tes sikap merupakan tes yang 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap predisposisi 

atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon 

tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-

individu maupun objek-objek tertentu. 

e. Tes kepribadian (Personality Test): Tes kepribadian 

merupakan tes yang dilaksanakan dengan tujuan 

mengungkapkan dengan ciri-ciri khas dari seseorang yang 

banyak sedikitnya bersifat lahiriyah, seperti gaya bicara, cara 

berpakaian, nada suara, hobi, bentuk tubuh, cara bergaul, cara 

mengatasi masalah, kesenangan, dan lain sebagainya. 
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4. Secara umum bentuk tes hasil belajar dapat dibedakan atas Tes 

Subjektif dan Tes objektif (Gronlund, 1982). 

a. Tes Subjektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya banyak 

dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif 

b. Tes Objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat 

dilakukan secara objektif 

5. Adapun kriteria option kunci soal pilihan ganda berfungsi secara 

efektif yaitu  

a) Jumlah pemilih kelompok atas harus lebih banyak dari 

kelompok bawah(siswa yang pandai harus lebih banyak yang 

benar dari pada siswa yang tidak pandai) 

b) Jumlah pemilih kelompok atas dan kelompok bawah lebih dari 

25% dan tidak lebih dari 75%   (0,25 ≤ P ≤ 0,75) dari seluruh 

siswa dari kelompok atas dan kelompok bawah. Jika jumlah 

tersebut kurang dari 25% berarti sebagian besar teste kelompok 

atas dan kelompok bawahmenjawab salah untuk soal 

tersebut(soal sukar atau terlalu sukar). Jika sebaliknya jumlah 

tersebut lebih dari 75% soal tersebut termasuk kategori mudah 

atau terlalu mudah.kelompok bawah. 

 

6. Pilihan yang bukan kunci jawaban (pengecoh) pada soal pilihan 

ganda akan berfungsi efektif apabila: 

a) Jumlah pemilih kelompok atas lebih sedikit (kurang) dari pada 

jumlah pemilih kelompok bawah(jawaban yang salah siswa 

yang bodoh lebih banyak yang memilih). 

b) Jumlah pemilih kelompok atas dan kelompok bawah 

minimalsebanyak 25% dari setengah jumlah option pengecoh 

dikali jumlah kelompok atas dan kelompok bawah. 

Dirumuskan dalam formula matematika menjadi:  𝐽𝑃𝐴 + 𝐽𝑃𝑏 ≥

0,2 ×
1

2(𝑛−1)
× (𝐽𝑆𝐴 + 𝐽𝑆𝐵) 

Untuk keterangan n = banyak option  pengecoh, sedangkan 

singkatan yang lain samadengan istilah sebelumnya. Menurut 
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Djemari Mardaphi, untuk option pengecoh minimal 

keterpilihannyanya oleh teste 5%. 

c) Jika peserta tes mengabaikan semua option (tidak memilih) 

disebut “Omit”. Option disebut efektif jika omit ini jumlahnya 

tidak lebih dari 10% jumlah siwa pada kelompok atas dan 

kelompok bawah. 

 

7. Materi tes yang terlalu mudah atau terlalu sulit, cendrung membuat 

nilai reliabilitas rendah. Hal ini disebabkan karena skor yang 

diperoleh siswa untuk soal yang sulit atau mudah berkelompok 

pada skor tinggi atau rendah, jadi sebaran skornya terbatas. 

 

8. Suatu tes yang dicobakan pada sekelompok teste yang beraneka-

ragam kemampuannya akan menghasilkan skor yang heterogen, 

sehingga varian skor yang diperoleh akan besar. Hal ini akan 

mempengaruhi nilai koefisien reliabilitas sehingga menjadi lebih 

tinggi. 

9. Pada umumnya makin panjang tes (butir soal makin banyak),makin 

tinggi pula reliabilitasnya. Hal ini disebabkan karena tes yang butir 

soalnya lebih banyak akan memuat cukup banyak kemampuan 

kognitif siswa yang dapat diungkapkan. Untuk soal bentuk pilihan, 

jika soalnya lebih banyak memuat faktor tebakan(spekulasi) makin 

sedikit pengaruhnya sehingga lebih mencerminkan kemampuan 

siswa sebenarnya. 

10. Sulit dipenuhinya kesetaraan diantara kedua belahan yang kita buat. 
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BAB V 

PENGOLAHAN DATA HASIL EVALUASI 

(Bahan Ajar 12) 

 

A. PENDAHULUAN 

Pembahasan pada bagian sebelumnya, dari bahan ajar 1 

sampai dengan bahan ajar 4 membahas mengenai konsep evaluasi 

dan pembuatan alat evaluasi dengan kriteria kualitasnya. Pada bagian 

ini (bahan ajar 5) akan dibahas mengenai pengolahan data hasil 

evaluasi, sebagai tindak lanjut pelaksanaan evaluasi yang dibuat. 

Pokok-pokok pembicaraan dalam bagian ini meliputi 

pengertian skor dan nilai, skala pengukuran,  acuan penilaian, dan 

penentuan skor. Pembahasan mengenai hal-hal tersebut di atas 

berorientasi pada pekerjaan guru matematika disekolah dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari. 

 

B. PENGERTIAN SKOR DAN NILAI 

Sebelum kita membicarakan tentang pengertian skor, terlebih 

dahulu akan dibahas mengenai bobot (weight). Bobot adalah berupa 

bilangan yang dikenakan terhadap setiap butir soal yang nilainya 

ditentukan berdasarkan usaha siswa (teste) dalam menyelesaikan 

suatu soal. Bobot untuk suatu butir soal disebut skor untuk butir-

butir soal tersebut. Skor aktual, artinya skor kenyataan (empirik) yang 

diperoleh siswa. Jika skor tersebut paling rendah diantara skor-skor 

yang diperoleh siswa-siswa lainnya, maka skor tersebut dinamakan 
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skor minimal aktual. Sebaliknya jika tertinggi dinamakan skor 

maksimal actual. Jika seluruh soal dalam perangkat tes itu dapat 

dijawab dengan benar oleh siswa(tanpa salah), sesuai dengan harapan 

pembuat soal, skor ini dinamakan skor maksimal ideal. Sebaliknya 

untuk kondisi tidak ada satupun butir soal yang benar skor ini 

dinamakan skor minimal ideal.  

Karena skor masih merupakan data mentah, maka tidak dapat 

diinterpretasikan kalau masih berdiri sendiri, tanpa informasi lain 

yang relevan. Misalnya skor siswa A dalam suatu tes adalah 75, maka 

skor tersebut tidak bias diinterpretasikan karena tidak ada 

pembanding (tolok ukur) sebagai kriterianya. Jika skor maksimal 

idealnya 100, maka interpretasi dari skor 75 bisa ditafsirkan baik 

karena tingkat penguasaannya mencapai 75%. Tetapi jika skor 

maksimal idealnya 500, maka interpretasi dari skor 75 bisa ditafsirkan 

tergolong jelek karena tingkat penguasaannya sekitar 1,5%. 

Jika skor (data mentah) tersebut diolah lebih lanjut dengan 

menggunakan aturan dan kriteria tertentu sehingga dapat 

diinterpretasikan, maka hasil pengolahan tersebut dinamakan nilai. 

Nilai ini bias merupakan bilangan (kuantitatif) dan bias juga 

merupakan huruf atau kategori (kualitatif). Misalkan seorang siswa 

mendapat skor 90 dari skor maksimal ideal 100, kemudian skor 

tersebut diolah menggunakan skala 1 sampai 10. Maka nilai 9 ini 

dapat diinterpretasikan bahwa siswa tersebut tergolong 

pandai/pintar. Jika diolah ke dalam skala penilaian A, B, C, D dan E 

maka siswa tersebut memperoleh nilai B. nilai B tersebut disajikan 

secara kualitatif. 

 

C. SKALA PENGUKURAN 

Skala pengukuran merupakan seperangkat aturan yang 

diperlukan untuk mengkuantifikasi data pengukuran. Dilihat dari 

bentuk data yang diperoleh melalui pengukuran, maka skala 

pengukuran dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu: 

1. Skala nominal 
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Skala nominal adalah skala yang bersifat kategorikal, jenis datanya 

hanya menunjukkan perbedaan antara kelompok satu dengan 

kelompok lainnya, misalnya, jenis kelamin, golongan, organisasi, 

dan sebagainya. Sebagai contoh skala nominal adalah pemberian 

label 1 dan 2 untuk jenis kelamin. Laki-laki diberi label 1 dan 

perempuan diberi label 2. Dalam hal ini operasi hitung tidak dapat 

dilakukan dalam arti 1+2 tidak sama dengan 3, dan tidak dapat 

dikatakan pula bahwa 1 lebih baik dari 2 atau 2 lebih besar dari 1. 

2. Skala ordinal 

Skala ordinal merupakan hasil pengelompokan data dalam bentuk 

urutan atau jenjang, dimana jarak antara satu data dengan data yang 

lain tidak sama. Sebagai contoh adalah rangking siswa dalam kelas 

berdasarkan hasil tes mereka, yaitu skor siswa dapat diurut mulai 

yang pertama, ke-dua, ke-tiga, ke-empat dan seterusnya sampai 

pada skala atau tingkatan yang paling rendah. Jelasnya skala 

ordinal skala yang memberikan perbedaan antara satu jenis data 

dengan jenis data yang lain berdasarkan besar- kecilnya, tinggi-

rendahnya, baik-buruknya dan lain sebagainya. 

3. Skala interval 

Skala interval adalah skala yang mempunyai jarak yang sama antara 

satu data dengan data yang lain, oleh karena itu data interval dapat 

dioperasikan dengan operasi hitungan, namun tidak memiliki 

angka 0 mutlak. Sebagai contoh ukuran panjang suatu benda dalam 

satuan meter. Selisih jarak antara 1 meter dan 2 meter adalah sama 

dengan selisih jarak antara 3 meter dan 4 meter, dan seterusnya. 

4. Skala rasio 

Skala rasio, sebagaimana skala ordinal menunjukan adanya 

tingkatan atribut dan sebagaimana skala interval mempunyai jarak 

yang sama antara satu angka dengan angka yang lainnya, hanya 

untuk skala rasio memiliki harga 0 mutlak. Contoh skala rasio 

antara lain yaitu pengukuran panjang benda, berat benda dan lain-

lain. Sebagai contoh panjang 0 meter berarti tidak panjang, berat 

nol kg berarti tidak ada berat. 
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D. ACUAN PENILAIAN 

Menurut Woodworth (1961: 28) ada dua jenis pedoman yang 

bisa digunakan untuk menentukan nilai (mengubah skor menjadi 

nilai)sebagai hasil evaluasi, yaitu : 

1) Membandingkan skor yang diperoleh seorang individu (siswa) 

dengan suatu standar yang sifatnya mutlak (absolut). 

2) Membandingkan skor yang diperoleh seorang individu(siswa) 

dengan skor yang diperoleh siswa lainnya dengan kelompok tes 

tersebut. 

Dilihat dari kegiatan penilaian pembelajaran dapat merujuk 

pada dua macam acuan yakni penilaian acuan norma (norm reference 

test) dan penilaian acuan kriteria/patokan (criterion reference test). 

Artinya, setelah memperoleh skor mentah dari setiap peserta didik, 

maka langkah selanjutnya adalah mengubah skor mentah menjadi 

nilai dengan menggunakan acuan: 

 

1) Penilaian Acuan Patokan (PAP) 

PAP dalam penentuan nilai menggunakan standar mutlak atau 

standar absolut atau mengacu pada kriterium atau patokan, 

berarti jika menggunakan acuan tersebut maka anda harus 

membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan 

sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah 

ditetapkan oleh guru. Hasil penilaian peserta didik, baik formatif 

maupun sumatif, tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik 

lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi 

yang diputuskan yaitu dengan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM). Tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur 

secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai 

kriteria keberhasilannya. Penilaian acuan patokan sangat 

bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, 

sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang 

telah ditentukan, dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui 
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derajat pencapaiannya, contoh penilaian berdasarkan acuan 

patokan. 

Contoh: diketahui skor mentah 60 dan skor maksimal ideal 

adalah 120, maka Nilainya sama dengan skor mentah dibagi skor 

maksimal dikali 100, sehingga didapat nilainya = 50. 

2) PenilaianAcuanNorma (PAN) 

Keunggulan pada sistem PAN adalah bahwa kedudukan relatif 

siswa dalam kelompoknya dapat diketahui, sesuai dengan sifat 

dari nilai tersebut yang tidak mutlak (relatif). Tetapi dengan 

sistem PAN ini, tingkat penguasaan siswa terhadap materi tes 

tidak dapat diketahui, sehingga kualitas hasil belajar siswa tidak 

dapat terkontrol. Penilaian acuan norma atau dikenal dengan 

penilaian beracuan kelompok dalam penentuan nilai 

menggunakan standar relatif. Dikatakan demikian, sebab dalam 

penentuan nilai hasil tes, skor mentah hasil tes peserta didik 

dibandingkan dengan sekor mentah yang dicapai oleh peserta 

didik lainnya dalam satu kelompok. Berati kualitas peserta tes 

sangat tergantung kepada atau sangat ditentukan oleh kualitas 

kelompoknya, maka akan dapat terjadi testee (peserta tes) yang 

sebenarnya pada kelompok 1 tergolong “hebat” (karena berhasil 

meraih sekor tes yang tinggi sehingga ia tergolong dalam kategori 

testee yang pandai), jika dimasukan dalam kelompok 2 ternyata 

hanya termasuk kelompok sedang atau cukup kualitasnya. Jadi 

kedudukan testee dimaksud bersifat relatif. 

1) Langkah-langkah pengubahan sekor mentah menjadi nilai: 

a) Diketahui skor mentah siswa 

b) Hitung mean 

c) Hitung SD 

d) Mengubah skor mentah menjadi nilai 

2) Berbagai Jenis Nilai Standar, dapat dipilih sesuai kebutuhan: 

a. Nilai standar berskala 5 

b. Nilai standar berskala 9 

c. Nilai standar berskala 11 
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d. Nilai standar Z; Dipergunakan untuk mengubah skor-skor 

mentah yang diperoleh dari berbagai jenis pengukuran 

yang berbeda-beda 

e. Nilai standar T; Angka skala yang menggunakan mean 

sebesar 50 (M=50) dan deviasi standar sebesar 10 

(SD=10). T score dapat diperoleh dengan jalan 

memperkalikan z score dengan angka 10, kemudian 

ditambah dengan T score = 10 z + 50 atau T score = 50 

+ 10z 

Contoh : 

a) Diketahui skor mahasiswa sebagai berikut : 

17 25 30 34 37 42 50 17 27 31 34 37 42 50 20 27 31 35 37 43 

50 21 27 31 35 38 43 50 21 28 32 36 38 44 22 29 32 36 38 46 

22 29 32 36 39 47 24 30 33 36 40 50 

b) Diketahui: Mean = 34, 25 

SD = 8,79 

c) Selanjutnya mengubah skor mentah menjadi nilai standar: 

 

Berskala 5 

X + 1,5 ( S) =  34,25 + 1,5 (8,79) = 47,438 

X + 0,5 ( S) =  34,25 + 0,5 (8,79) = 38,646 

X – 0,5 (S) = 34, 25 – 0,5 (8,79) = 29,853 

X – 0,5 (S) = 34,25 – 1,5 (8,79) = 21,061 

 

d) Mengkonversi skor mentah  

Tabel 16. Skor mentah  skala 5 pada interval&kategori 

Interval Kategori 

Skor   ≥ 48 A 
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39  ≤   Skor  ˂  48 B 

30  ≤   Skor  ˂  39 C 

22  ≤   Skor  ˂  30 D 

20 ˂   Skor E 

 

E. PENENTUAN SKOR 

Penentuan bobot (skor) untuk setiap butir soal harus 

mempertimbangkan tingkat kesulitan dan waktu yang dibutuhkan 

oleh teste (siswa) dalam menyelesaikan soal yang bersangkutan. 

Tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan waktu penyelesaian yang lebih 

lama untuk suatu butir soal akan menentukan usaha siswa (pikiran 

dan tenaga) yang lebih banyak. Soal yang kadar kesulitannya lebih 

tinggi bisaanya memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama. 

 

F. RANGKUMAN 

Bobot adalah berupa bilangan yang dikenakan terhadap setiap 

butir soal yang nilainya ditentukan berdasarkan usaha siswa (teste) 

dalam menyelesaikan suatu soal. Bobot untuk suatu butir soal disebut 

skor untuk butir-butir soal tersebut. Skor aktual, artinya skor 

kenyataan (empirik) yang diperoleh siswa. Jika skor tersebut paling 

rendah diantara skor-skor yang diperoleh siswa-siswa lainnya, maka 

skor tersebut dinamakan skor minimal aktual. Sebaliknya jika 

tertinggi dinamakan skor maksimal actual. Jika seluruh soal dalam 

perangkat tes itu dapat dijawab dengan benar oleh siswa(tanpa salah), 

sesuai dengan harapan pembuat soal, skor ini dinamakan skor 

maksimal ideal. Sebaliknya untuk kondisi tidak ada satupun butir soal 

yang benar skor ini dinamakan skor minimal ideal.  

Dilihat dari kegiatan penilaian pembelajaran dapat merujuk 

pada dua macam acuan yakni penilaian acuan norma (norm reference 

test) dan penilaian acuan kriteria/patokan (criterion reference test). 

Artinya, setelah memperoleh skor mentah dari setiap peserta didik, 

maka langkah selanjutnya adalah mengubah skor mentah menjadi 

nilai dengan menggunakan acuan patokan dan norma. 
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G. TUGAS INDIVIDU 

Buatlah contoh dalam mengolah hasil evaluasi dalam 

pembelajaran matematika, selanjutnya mengubah skor mentah 

menjadi nilai pada skala 9 dan 11 
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BAB VI 

MENGANALISA HASIL TES 

(Praktikum-Bahan Ajar 13, 14, & 15) 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada bahan ajar 6 disiapkan sebagai teori untuk melengkapi 

petunjuk praktikum 1 sks pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran 

Matematika dengan menggunakan teori tes klasik menggunakan 

program Item and Test Analysis(ITEMAN). Pada praktikum ini 

mahasiswa dibebankan untuk melakukan praktikum empiris pada alat 

evaluasi yang sudah dibuat dan digunakan oleh guru, maupun instansi 

pendidikan(soal ujian semester, ujian tryout atau soal-soal sumatif 

maupun formatif) pada tingkatan menengah pertama dan menengah 

atas. 

Adapun proses analisis mulai dari menelaah secara kualitatif 

(kaidah-kaidah penulisan soal meliputi bahasa, materi, dan konstruksi 

pada jenis soal uraian dan pilihan ganda)  kemudian menelaah secara 

kuantitaif (tingkat kesukaran, daya beda, dan pengecoh), setelah itu 

para mahasiswa dapat memberikan konklusi terhadap instrument tes 

yang dianalisis berdasarkan interpretasi untuk meberikan putusan 

(berapa soal yang layak, tidak layak, dan perlu diperbaiki). 
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B. ANALISIS BUTIR SOAL MENGGUNAKAN PROGRAM  

Item and Test Anslysis(ITEMAN) 

ITEMAN merupakan program komputer yang digunakan 

untuk menganalisis butir soal secara klasik. Program ini termasuk 

satu paket program dalam MicroCAT°n yang dikembangkan oleh 

Assessment Systems Corporation mulai tahun 1982 dan mengalami 

revisi pada tahun 1984, 1986, 1988, dan 1993; mulai dari versi 2.00 

sampai dengan versi 3.50. Alamatnya adalah Assessment Systems 

Corporation, 2233 University Avenue, Suite 400, St Paul, Minesota 

55114, United States of America. Program ini dapat digunakan 

untuk: (1) menganalisis data file (format ASCII) jawaban butir soal 

yang dihasilkan melalui manual entry data atau dari mesin scanner; 

(2) menskor dan menganalisis data soal pilihan ganda dan skala Likert 

untuk 30.000 siswa dan 250 butir soal; (3) menganalisis sebuah tes 

yang terdiri dari 10 skala (subtes) dan memberikan informasi tentang 

validitas setiap butir (daya pembeda, tingkat kesukaran, proporsi 

jawaban pada setiap option), reliabilitas (KR-20/Alpha), standar 

error of measurement, mean, variance, standar deviasi, skew, kurtosis 

untuk jumlah skor pada jawaban benar, skor minimum dan 

maksimum, skor median, dan frekuensi distribusi skor. 

Saat ini telah tersedia ITEMAN tinder Windows 95, 98, NT, 

2000, ME, dan XP dengan harga $299. Sebelum menggunakan 

program Iteman, bacalah manualnya/buku petunjuk 

pengoperasionalnya secara seksama. Sebagai contoh, tahap awal 

adalah membuat "file data" (control tile) yang berisi 5 komponen 

utama, yakni: 

 

1. Baris pertama adalah baris pengontrol yang mendeskripsikan data.  

2. Baris kedua adalah daftar kunci jawaban setiap butir soal. 

3. Baris ketiga adalah daftar jumlah option untuk setiap butir soal. 

4. Baris keempat adalah daftar butir soal yang hendak dianalisis (jika 

butir yang akan dianalisis diberi tanda Y (yes), jika tidak diikutkan 

dalam analisis diberi tanda N (no).  
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5. Baris kelima dan seterusnya adalah data siswa dan pilihan jawaban 

siswa. 

 

Setiap pilihan jawaban siswa (untuk soal bentuk pilihan 

ganda) diketik dengan menggunakan huruf, misal ABCD atau angka 

1234 untuk 4 pilihan jawaban atau ABCDE atau 12345 untuk 5 

pilihan jawaban. Cara menggunakan program ini, pertama data 

diketik di DOS atau Windows. Cara termudah adalah menggunakan 

program Windows yaitu dengan mengetik data di tempat Notepad. 

Caranya adalah klik Start-Programs-Accessories-Notepad.  

Langkah kedua, data yang telah diketik disimpan, misal 

disimpan pada file: Tes1.txt. Selanjutnya untuk menggunakan 

program Iteman yaitu dengan mengklik icon Iteman. Kemudian 

isilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di layar komputer 

seperti berikut. 

Langkah ketiga adalah membaca hasil, yaitu dengan mengklik 

icon hsltes1. Hasilnya adalah seperti pada contoh yang ditampilkan 

di lampiran dari buku ajar ini 

Korelasi point-biserial (r pbi) tidak sama dengan 0, korelasi 

biserial (r bis) paling sedikit 25% lebih besar daripada r pbi untuk 

perhitungan pada data yang sama. Korelasi point-biserial (r pbi) 

merupakan korelasi product moment antara skor dikotomus dan 

pengukuran kriterion; sedangkan korelasi biserial (r bis) merupakan 

korelasi product moment antara variabel latent distribusi normal 

berdasarkan dikotomi benar-salah dan pengukuran kriterion.  

Menurut Millman dan Greene (1989) dalam Educational 

Measurement, kedua korelasi ini memiliki kelebihan masing-masing. 

Kelebihan korelasi point biserial adalah: (1) memberikan refleksi 

kontribusi soal secara sesungguhnya terhadap fungsi tes. Maksudnya 

ini mengukur bagaimana baiknya soal berkorelasi dengan kriterion 

(tidak bagaimana baiknya beberapa secara abstrak); (2) sederhana dan 

langsung berhubungan dengan statistik tes; (3) tidak pernah 

mempunyai value 1,00 karena hanya variabel-variabel dengan 
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distribusi bentuk yang sama yang dapat berkorelasi secara sempurna, 

dan variabel kontinyu (kriterion) dan skor dikotomus tidak 

mempunyai bentuk yang sama. Kelebihan korelasi biserial adalah: (1) 

cenderung lebih stabil dari sampel ke sampel, (2) penilaian lebih 

akurat tentang bagaimana soal dapat diharapkan untuk membedakan 

pada beberapa perbedaan point di skala abilitas, (3) value r bis yang 

sederhana lebih langsung berhubungan dengan indikator 

diskriminasi kurva karakteristik butir (Item Characteristic Curve atau 

ICC). Kebanyakan para ahli pendidikan, khususnya di Indonesia, 

banyak yang menggunakan korelasi point biserial daripada korelasi 

biserial. 

Kriteria baik tidaknya butir soal menurut Ebel dan Frisbie 

(1991) dalam Essentials of Educational Measurement halaman 232 adalah 

bila korelasi point biserial: >0.40=butir soal sangat baik; 0.30 - 

0.39=soal baik, tetapi perlu perbaikan; 0.20 - 0.29=soal dengan 

beberapa catatan, bisaanya diperlukan perbaikan; < 0. 19=soal jelek, 

dibuang, atau diperbaiki melalui revisi. Adapun tingkat kesukaran 

butir soal memiliki skala 0 - 1. Semakin mendekati 1 soal tergolong 

mudah dan mendekati 0 soal tergolong sukar. 

 

C. MENYIMPULKAN HASIL ANALISIS 

(INTERPRETASI) 

Berdasarkan hasil dari analisis ITEMAN dapat berupa dua 

file yaitu file statistik dan file skor. Keduanya berupa file ASCII yang 

dapat dilihat dengan menggunakan program pengolah kata (word 

processor). 

File statistik hasil analisis ITEMAN dapat dibedakan ke 

dalam 2 bagian, yaitu : Statistik butir soal dan statistik tes (skala). 

Gambar 4 di atas menunjukkan hasil analisis statistik butir soal, 

sedangkan gambar 5 menunjukkan hasil analisis statistik tes. 

Interpretasi kedua gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Statistik Butir Soal 

2. Statistik Tes/Skala 
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3. File skor 

TABEL TABULASI 

N

o  

B

uti

r 

Tingkat Kesulitan Daya Beda Pengecoh ≤ 0,05 

Mud

ah 

TK > 

0.7 

Sedang 

 0.3 ≤ 

TK ≤ 

0.7 

 

Sulit 

 TK 

≤ 0.3 

Teri

ma 

Rev

isi 

Tol

ak 
A B C D 

1 √   √   × √ KJ × 

2 √    √  × KJ √ × 

3 √    √  × × KJ √ 

4 √    √  KJ √ × × 

5 √     √ KJ × √ √ 

6 √    √  × KJ × √ 

7 √     √ × KJ √ × 

8 √   √   × KJ √ × 

9 √    √  × √ KJ × 

10 √    √  × √ √ KJ 

11 √    √  √ √ × KJ 

12   √   √ KJ √ √ √ 

13  √  √   KJ √ √ √ 

14  √  √   √ √ √ KJ 

15  √    √ × √ × KJ 

16 √   √   √ √ √ KJ 

17   √   √ × √ KJ √ 

18   √   √ × KJ √ √ 

19 √     √ KJ √ × × 

20 √   √   × √ × KJ 
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Keterangan: 

Tanda √ = Pengecoh berfungsi dengan baik 

Tanda × = Pengecoh tidak berfungsi 

Tanda KJ = Option yang merupakan kunci jawaban 

 

  

21 √     √ KJ × × × 

22 √   √   × √ KJ √ 

23   √ √   √ √ KJ × 

24 √     √ KJ × × × 

25 √     √ × √ × KJ 

26  √  √   √ KJ × × 

27   √   √ √ √ KJ × 

28  √    √ KJ × √ √ 

29  √  √   KJ √ √ × 

30 √   √   × √ √ KJ 

31 √   √   × KJ √ √ 

32 √    √  × × KJ √ 

33   √   √ √ KJ √ √ 

34 √     √ × √ × KJ 

35 √   √   √ KJ √ × 

36 √    √  × × KJ √ 

37 √     √ × × KJ √ 

38   √   √ × KJ √ √ 

39 √    √  × × × KJ 

40  √    √ × √ √ KJ 
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STATISTIK BUTIR SOAL 

          Item Statistiks             Alternative Statistiks 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 

----    -----    ------    ------  ------   -----   ---------    ------   ------  --- 
  1     0-1     0.900    0.515 0.302    A     0.000    -9.000    -9.000   
                                                     B     0.100    -0.515     -0.302   
                                                     C     0.900     0.515     0.302 * 
                                                     D     0.000    -9.000    -9.000   

                                                  Other    0.000    -9.000    -9.000 
    

Interpretasi 

Tabel analisis di atas menunjukkan bahwa tingkat kesulitan 

(proportion correct) soal nomor 1 adalah 0.900 yang tergolong dalam 

kriteria soal yang mudah. Sebanyak 90.0 % peserta tes menjawab 

benar (merespon kunci jawaban). Karena alternative jawaban C 

merupakan kunci, maka tanda positif  pada validitas soal (biseral) 

0.515 menunjukkan bahwa kunci jawaban berfungsi sebagaimana 

mestinya dan daya beda (point biseral) bertanda positif yaitu 0.302, 

menunjukkan bahwa peserta tes yang skor totalnya tinggi menjawab 

benar sedangkan peserta tes yang skor totalnya rendah menjawab 

salah. Ditinjau dari distribusi jawaban, yaitu presntase peserta tes 

merespon alternative jawaban, tidak semuanya berfungsi. Sebanyak 

0% peserta tes merespon alternatif A, 1% peserta tes merespon 

alternative B, dan 0% peserta tes merespon alternative D. 

Ditinjau dari segi validitas yaitu biserial alternative jawaban, 

masing-masing pengecoh A=-9.000, B= -0.515, dan D= -9.000. 

Tanda negative pada validitas pengecoh  B menunjukkan bahwa 

pengecoh sudah berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang 

skornya rendah memilih pengecoh sebagai jawaban yang benar. 

Artinya peserta tes yang rendah kemampuannya memilih pengecoh 

B sebagai kunci jawaban. 

Terlihat dari distribusi jawaban dan validitas biserial alternatif 

jawaban bahwa alternatif jawaban A dan D belum berfungsi 
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sebagaimana mestinya karena yang merespon kurang dari 5% 

meskipun biser bertanda negatif, karena pengecoh dikatakan 

berfungsi apabila dipilih lebih dari 5% dan biser bertanda negatif, 

sehingga alternatif ini perlu ditinjau kembali. 

 
Item Statistiks             Alternative Statistiks 

                  -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 

----    -----   -------   ------    ------   -----    ---------   ------ ------ --- 
  2       0-2     0.950  0.621   0.294    A       0.000     -9.000   -9.000   
                                                       B       0.950     0.621     0.294  * 
                                                       C       0.050    -0.621    -0.294   
                                                       D       0.000    -9.000    -9.000   

                                        Other    0.000    -9.000    -9.000 
 

Tabel analisis di atas menunjukkan bahwa tingkat kesulitan 

(proportion correct) soal nomor 2 adalah 0.950 yang tergolong dalam 

kriteria soal yang mudah. Sebanyak 95.0 % peserta tes menjawab 

benar (merespon kunci jawaban). Karena alternative jawaban B 

merupakan kunci, maka tanda positif  pada validitas soal (biseral) 

0.621 menunjukkan bahwa kunci jawaban berfungsi sebagaimana 

mestinya dan daya beda (point biseral) bertanda positif yaitu 0.294, 

menunjukkan bahwa peserta tes yang skor totalnya tinggi menjawab 

benar sedangkan peserta tes yang skor totalnya rendah menjawab 

salah. Ditinjau dari distribusi jawaban, yaitu presntase peserta tes 

merespon alternative jawaban, tidak semuanya berfungsi. Sebanyak 

0% peserta tes merespon laternatif A, 5.0% peserta tes merespon 

alternative C, dan 0% peserta tes merespon alternative D.  

Ditinjau dari segi validitas yaitu biserial alternative jawaban, 

masing-masing pengecoh A= -9.000, C= -0.621, dan D= -9,000. 

Tanda negative pada validitas pengecoh C menunjukkan bahwa 

pengecoh sudah berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang 

skornya rendah memilih pengecoh sebagai jawaban yang benar. 

Artinya peserta tes yang rendah kemampuannya memilih pengecoh 
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C sebagai kunci jawaban. 

Terlihat dari distribusi jawaban dan validitas biserial alternatif 

jawaban bahwa alternatif jawaban A dan D belum berfungsi 

sebagaimana mestinya karena yang merespon kurang dari 5% 

meskipun biser bertanda negatif, karena pengecoh dikatakan 

berfungsi apabila dipilih lebih dari 5% dan biser bertanda negatif, 

sehingga alternatif ini perlu ditinjau kembali. 

 

           Item Statistiks             Alternative Statistiks 
          -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 

---      -----  -------    ------  ------   ----- ---------      ------   ------ --- 
  3   0-3     0.750    0.178   0.131     A     0.000    -9.000    -9.000   
                                                      B     0.000    -9.000    -9.000   
                                                      C     0.750     0.178     0.131* 
                                                      D     0.250    -0.178   -0.131   

                                     Other  0.000    -9.000   -9.000 
 

Tabel analisis di atas menunjukkan bahwa tingkat kesulitan 

(proportion correct) soal nomor 3 adalah 0.750 yang tergolong dalam 

kriteria soal yang mudah. Sebanyak 75.0 % peserta tes menjawab 

benar (merespon kunci jawaban). Karena alternative jawaban C 

merupakan kunci, maka tanda positif  pada validitas soal (biseral) 

0.178 menunjukkan bahwa kunci jawaban berfungsi sebagaimana 

mestinya dan daya beda (point biseral) bertanda positif yaitu 0.131, 

menunjukkan bahwa peserta tes yang skor totalnya tinggi menjawab 

benar sedangkan peserta tes yang skor totalnya rendah menjawab 

salah. Ditinjau dari distribusi jawaban, yaitu presntase peserta tes 

merespon alternative jawaban, tidak semuanya berfungsi. Sebanyak 

0% peserta tes merespon laternatif A, 0% peserta tes merespon 

alternative B, dan 25.0% peserta tes merespon alternative D. 

Ditinjau dari segi validitas yaitu biserial alternative jawaban, 

masing-masing pengecoh A= -9.000, B= -9.000, dan D= -0.178. 

Tanda negative pada validitas pengecoh D menunjukkan bahwa 
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pengecoh sudah berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang 

skornya rendah memilih pengecoh sebagai jawaban yang benar. 

Artinya peserta tes yang rendah kemampuannya memilih pengecoh 

D sebagai kunci jawaban. 

Terlihat dari distribusi jawaban dan validitas biserial alternatif 

jawaban bahwa alternatif jawaban A dan B belum berfungsi 

sebagaimana mestinya karena yang merespon kurang dari 5% 

meskipun biser bertanda negatif, karena pengecoh dikatakan 

berfungsi apabila dipilih lebih dari 5% dan biser bertanda negatif, 

sehingga alternatif ini perlu ditinjau kembali. 

 

         Item Statistiks             Alternative Statistiks 
         -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 

----     -----   -------   ------ ------    ----- ---------      ------  ------ --- 
  4      0-4    0.850    0.178  0.116   A      0.850      0.178     0.116* 
                                                     B      0.150     -0.178    -0.116   
                                                     C      0.000     -9.000    -9.000   
                                                     D      0.000     -9.000   -9.000   
                                                 Other    0.000     -9.000   -9.000 

 

Tabel analisis di atas menunjukkan bahwa tingkat kesulitan 

(proportion correct) soal nomor 4 adalah 0.850 yang tergolong dalam 

kriteria soal yang mudah. Sebanyak 85.0 % peserta tes menjawab 

benar (merespon kunci jawaban). Karena alternative jawaban A 

merupakan kunci, maka tanda positif  pada validitas soal (biseral) 

0.178 menunjukkan bahwa kunci jawaban berfungsi sebagaimana 

mestinya dan daya beda (point biseral) bertanda positif yaitu 0.116, 

menunjukkan bahwa peserta tes yang skor totalnya tinggi menjawab 

benar sedangkan peserta tes yang skor totalnya rendah menjawab 

salah. Ditinjau dari distribusi jawaban, yaitu presntase peserta tes 

merespon alternative jawaban, tidak semuanya berfungsi. Sebanyak 

15.0% peserta tes merespon laternatif B, 0% peserta tes merespon 

alternative C, dan 0% peserta tes merespon alternative D. 
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Ditinjau dari segi validitas yaitu biserial alternative jawaban, 

masing-masing pengecoh B= -0.178, C= -9.000, dan D= -9.000. 

Tanda negative pada validitas pengecoh B menunjukkan bahwa 

pengecoh sudah berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang 

skornya rendah memilih pengecoh sebagai jawaban yang benar. 

Artinya peserta tes yang rendah kemampuannya memilih pengecoh 

B, C dan D, sebagai kunci jawaban. 

Terlihat dari distribusi jawaban dan validitas biserial alternatif 

jawaban bahwa alternatif jawaban C dan D belum berfungsi 

sebagaimana mestinya karena yang merespon kurang dari 5% 

meskipun biser bertanda negatif, karena pengecoh dikatakan 

berfungsi apabila dipilih lebih dari 5% dan biser bertanda negatif, 

sehingga alternatif ini perlu ditinjau kembali. 

 
                           Item Statistiks             Alternative Statistiks 

             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 

----     -----   -------   ------ ------    ----- ---------      ------  ------ --- 
  5   0-5     0.750    0.119   0.087     A     0.750     0.119   0.087  * 

                                                      B     0.000    -9.000  -9.000   

                                                      C     0.050     0.110   0.052   

                                                      D     0.200    -0.175  -0.122   

                                                  Other   0.000    -9.000  -9.000 

Tabel analisis di atas menunjukkan bahwa tingkat kesulitan 

(proportion correct) soal nomor 5 adalah 0.750 yang tergolong dalam 

kriteria soal yang mudah. Sebanyak 75.0% peserta tes menjawab 

benar (merespon kunci jawaban). Karena alternative jawaban A 

merupakan kunci, maka tanda positif  pada validitas soal (biseral) 

0.119 menunjukkan bahwa kunci jawaban berfungsi sebagaimana 

mestinya dan daya beda (point biseral) bertanda positif yaitu 0.087, 

menunjukkan bahwa peserta tes yang skor totalnya tinggi menjawab 

benar sedangkan peserta tes yang skor totalnya rendah menjawab 

salah. Ditinjau dari distribusi jawaban, yaitu presntase peserta tes 
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merespon alternative jawaban, tidak semuanya berfungsi. Sebanyak 

0% peserta tes merespon laternatif B, 05.0% peserta tes merespon 

alternative C, dan 20.0% peserta tes merespon alternative D. 

Ditinjau dari segi validitas yaitu biserial alternative jawaban, 

masing-masing pengecoh B= -9.000, C= 0.110, dan D= -0.175. 

Tanda positif pada validitas pengecoh C menunjukkan bahwa 

pengecoh tidak berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang 

skornya rendah tidak memilih pengecoh sebagai jawaban yang benar. 

Artinya peserta tes yang rendah kemampuannya tidak memilih 

pengecoh C, sebagai kunci jawaban. Sedangkan tanda negative pada 

validitas pengecoh D menunjukkan bahwa pengecoh berfungsi 

dengan baik, di mana peserta tes yang skornya rendah memilih 

pengecoh sebagai jawaban yang benar. Artinya peserta tes yang 

rendah kemampuannya memilih pengecoh D, sebagai kunci jawaban. 

Terlihat dari distribusi jawaban dan validitas biserial alternatif 

jawaban bahwa alternatif jawaban B belum berfungsi sebagaimana 

mestinya karena yang merespon kurang dari 5% meskipun biser 

bertanda negatif, karena pengecoh dikatakan berfungsi apabila dipilih 

lebih dari 5% dan biser bertanda negatif, sehingga alternatif ini perlu 

ditinjau kembali. 

 
                 Item Statistiks             Alternative Statistiks 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 

----     -----   -------   ------ ------    ----- ---------      ------  ------ --- 
  6    0-6     0.950    0.621  0.294   A     0.000      -9.000  -9.000   
                                                    B     0.950       0.621   0.294  * 
                                                    C     0.000      -9.000  -9.000   
                                                    D     0.050      -0.621  -0.294   
                                                Other   0.000     -9.000  -9.000   

 

Tabel analisis di atas menunjukkan bahwa tingkat kesulitan 

(proportion correct) soal nomor 6 adalah 0.950 yang tergolong dalam 

kriteria soal yang mudah. Sebanyak 95.0% peserta tes menjawab 
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benar (merespon kunci jawaban). Karena alternative jawaban B 

merupakan kunci, maka tanda positif pada validitas soal (biseral) 

0.621 menunjukkan bahwa kunci jawaban berfungsi sebagaimana 

mestinya dan daya beda (point biseral) bertanda positif yaitu 0.294, 

menunjukkan bahwa peserta tes yang skor totalnya tinggi menjawab 

benar sedangkan peserta tes yang skor totalnya rendah menjawab 

salah. Ditinjau dari distribusi jawaban, yaitu presntase peserta tes 

merespon alternative jawaban, tidak semuanya berfungsi. Sebanyak 

0% peserta tes merespon laternatif A, 0% peserta tes merespon 

alternative C, dan 05.0% peserta tes merespon alternative D. 

Ditinjau dari segi validitas yaitu biserial alternative jawaban, 

masing-masing pengecoh A= -9.000, C= -9.000, dan D= -0.621. 

Tanda negative pada validitas pengecoh D, menunjukkan bahwa 

pengecoh sudah berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang 

skornya rendah memilih pengecoh sebagai jawaban yang benar. 

Artinya peserta tes yang rendah kemampuannya memilih pengecoh 

D, sebagai kunci jawaban. 

Terlihat dari distribusi jawaban dan validitas biserial alternatif 

jawaban bahwa alternatif jawaban A dan C belum berfungsi 

sebagaimana mestinya karena yang merespon kurang dari 5% 

meskipun biser bertanda negatif, karena pengecoh dikatakan 

berfungsi apabila dipilih lebih dari 5% dan biser bertanda negatif, 

sehingga alternatif ini perlu ditinjau kembali. 

 

   Item Statistiks             Alternative Statistiks 

-----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 

----     -----   -------   ------ ------    ----- ---------      ------  ------ --- 
  7      0-7     0.950  0.621   0.294  A    0.000        -9.000  -9.000   

                                                B     0.950         0.621   0.294  * 

                                                C    0.050        -0.621  -0.294   

                                                D     0.000       -9.000   -9.000   

                                 Other   0.000      -9.000   -9.000 
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Tabel analisis di atas menunjukkan bahwa tingkat kesulitan 

(proportion correct) soal nomor 7 adalah 0.950 yang tergolong dalam 

kriteria soal yang mudah. Sebanyak 95.0% peserta tes menjawab 

benar (merespon kunci jawaban). Karena alternative jawaban B 

merupakan kunci, maka tanda positif  pada validitas soal (biseral) 

0.621 menunjukkan bahwa kunci jawaban berfungsi sebagaimana 

mestinya dan daya beda (point biseral) bertanda positif yaitu 0.294, 

menunjukkan bahwa peserta tes yang skor totalnya tinggi menjawab 

benar sedangkan peserta tes yang skor totalnya rendah menjawab 

salah. Ditinjau dari distribusi jawaban, yaitu presntase peserta tes 

merespon alternative jawaban, tidak semuanya berfungsi. Sebanyak 

0% peserta tes merespon laternatif A, 05.0% peserta tes merespon 

alternative C, dan 0% peserta tes merespon alternative D. 

Ditinjau dari segi validitas yaitu biserial alternative jawaban, 

masing-masing pengecoh A= -9.000, C= -0.621, dan D= -9.000. 

Tanda negative pada validitas pengecoh C menunjukkan bahwa 

pengecoh sudah berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang 

skornya rendah memilih pengecoh sebagai jawaban yang benar. 

Artinya peserta tes yang rendah kemampuannya memilih pengecoh 

C sebagai kunci jawaban. 

 

Terlihat dari distribusi jawaban dan validitas biserial alternatif 

jawaban bahwa alternatif jawaban A dan D belum berfungsi 

sebagaimana mestinya karena yang merespon kurang dari 5% 

meskipun biser bertanda negatif, karena pengecoh dikatakan 

berfungsi apabila dipilih lebih dari 5% dan biser bertanda negatif, 

sehingga alternatif ini perlu ditinjau kembali. 
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Item Statistiks             Alternative Statistiks 
                    -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 

----     -----   -------   ------ ------    ----- ---------      ------  ------ --- 
  8     0-8     0.900  0.945   0.553     A  0.000      -9.000    -9.000   

                               B  0.900       0.945      0.553* 
                                  C  0.100      -0.945    -0.553   
                                  D  0.000      -9.000    -9.000   

               Other 0.000      -9.000    -9.000 
 

Tabel analisis di atas menunjukkan bahwa tingkat kesulitan 

(proportion correct) soal nomor 8 adalah 0.900 yang tergolong dalam 

kriteria soal yang mudah. Sebanyak 90.0% peserta tes menjawab 

benar (merespon kunci jawaban). Karena alternative jawaban B 

merupakan kunci, maka tanda positif  pada validitas soal (biseral) 

0.945 menunjukkan bahwa kunci jawaban berfungsi sebagaimana 

mestinya dan daya beda (point biseral) bertanda positif yaitu 0.553, 

menunjukkan bahwa peserta tes yang skor totalnya tinggi menjawab 

benar sedangkan peserta tes yang skor totalnya rendah menjawab 

salah. Ditinjau dari distribusi jawaban, yaitu presntase peserta tes 

merespon alternative jawaban, tidak semuanya berfungsi. Sebanyak 

0% peserta tes merespon alternatif A, 10.0% peserta tes merespon 

alternative C, dan 0% peserta tes merespon alternative D. 

Ditinjau dari segi validitas yaitu biserial alternative jawaban, 

masing-masing pengecoh A= -9.000, C= -0.945, dan D= -9.000. 

Tanda negative pada validitas pengecoh C  menunjukkan bahwa 

pengecoh sudah berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang 

skornya rendah memilih pengecoh sebagai jawaban yang benar. 

Artinya peserta tes yang rendah kemampuannya memilih pengecoh 

C sebagai kunci jawaban. 

Terlihat dari distribusi jawaban dan validitas biserial alternatif 

jawaban bahwa alternatif jawaban A dan D belum berfungsi 

sebagaimana mestinya karena yang merespon kurang dari 5% 

meskipun biser bertanda negatif, karena pengecoh dikatakan 
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berfungsi apabila dipilih lebih dari 5% dan biser bertanda negatif, 

sehingga alternatif ini perlu ditinjau kembali. 

 

Item Statistiks             Alternative Statistiks 
                    -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 

----     -----   -------   ------ ------    ----- ---------      ------  ------ --- 
9         0-9    0.950  0.621 0.294    A     0.000      -9.000  -9.000   

                                                B     0.050      -0.621  -0.294   

                                                    C     0.950       0.621   0.294  * 

                                                    D     0.000      -9.000  -9.000   

                                  Other   0.000      -9.000  -9.000 

 

Tabel analisis di atas menunjukkan bahwa tingkat kesulitan 

(proportion correct) soal nomor 9 adalah 0.950 yang tergolong dalam 

kriteria soal yang mudah. Sebanyak 95.0% peserta tes menjawab 

benar (merespon kunci jawaban). Karena alternative jawaban C 

merupakan kunci, maka tanda positif  pada validitas soal (biseral) 

0.621 menunjukkan bahwa kunci jawaban berfungsi sebagaimana 

mestinya dan daya beda (point biseral) bertanda positif yaitu 0.170, 

menunjukkan bahwa peserta tes yang skor totalnya tinggi menjawab 

benar sedangkan peserta tes yang skor totalnya rendah menjawab 

salah. Ditinjau dari distribusi jawaban, yaitu presntase peserta tes 

merespon alternative jawaban, tidak semuanya berfungsi. Sebanyak 

0% peserta tes merespon laternatif A, 05.0% peserta tes merespon 

alternative B, dan 0% peserta tes merespon alternative D. 

Ditinjau dari segi validitas yaitu biserial alternative jawaban, 

masing-masing pengecoh A= -9.000, B= -0.621, dan D= -9.000. 

Tanda negative pada validitas pengecoh B menunjukkan bahwa 

pengecoh sudah berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang 

skornya rendah memilih pengecoh sebagai jawaban yang benar. 

Artinya peserta tes yang rendah kemampuannya memilih pengecoh 

B sebagai kunci jawaban. 
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Terlihat dari distribusi jawaban dan validitas biserial alternatif 

jawaban bahwa alternatif jawaban A dan D belum berfungsi 

sebagaimana mestinya karena yang merespon kurang dari 5% 

meskipun biser bertanda negatif, karena pengecoh dikatakan 

berfungsi apabila dipilih lebih dari 5% dan biser bertanda negatif, 

sehingga alternatif ini perlu ditinjau kembali. 

              Item Statistiks             Alternative Statistiks 

         -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 

----     -----   -------   ------ ------    ----- ---------      ------  ------ --- 
 10    0-10    0.800   0.242 0.170     A     0.000     -9.000   -9.000   

                                                      B     0.150    -0.016    -0.011   

                                                      C     0.050    -0.621    -0.294   

                                                      D     0.800     0.242     0.170  * 

                                    Other   0.000    -9.000    -9.000 

 

Tabel analisis di atas menunjukkan bahwa tingkat kesulitan 

(proportion correct) soal nomor 10 adalah 0.800 yang tergolong dalam 

kriteria soal yang mudah. Sebanyak 80.0% peserta tes menjawab 

benar (merespon kunci jawaban). Karena alternative jawaban D 

merupakan kunci, maka tanda positif  pada validitas soal (biseral) 

0,170 menunjukkan bahwa kunci jawaban berfungsi sebagaimana 

mestinya dan daya beda (point biseral) bertanda positif yaitu 0.242, 

menunjukkan bahwa peserta tes yang skor totalnya tinggi menjawab 

benar sedangkan peserta tes yang skor totalnya rendah menjawab 

salah. Ditinjau dari distribusi jawaban, yaitu presntase peserta tes 

merespon alternative jawaban, tidak semuanya berfungsi. Sebanyak 

0% peserta tes merespon alternatif A, 15.0% peserta tes merespon 

alternative B, dan 05.0% peserta tes merespon alternative C. 

Ditinjau dari segi validitas yaitu biserial alternative jawaban, 

masing-masing pengecoh A= -9.000, B= -0.016, dan C= -0.621. 

Tanda negative pada validitas pengecoh B dan C menunjukkan 

bahwa pengecoh sudah berfungsi dengan baik, di mana peserta tes 
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yang skornya rendah memilih pengecoh sebagai jawaban yang benar. 

Artinya peserta tes yang rendah kemampuannya memilih pengecoh 

B dan C sebagai kunci jawaban. 

Terlihat dari distribusi jawaban dan validitas biserial alternatif 

jawaban bahwa alternatif jawaban A belum berfungsi sebagaimana 

mestinya karena yang merespon kurang dari 5% meskipun biser 

bertanda negatif, karena pengecoh dikatakan berfungsi apabila dipilih 

lebih dari 5% dan biser bertanda negatif, sehingga alternatif ini perlu 

ditinjau kembali. 

 

PENELAAHAN SOAL MULTIPLE CHOICE 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS / SEMESTER : IX/1 

PENELAAH  : KELOMPOK II 

No Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A Materi 

1. 

Soal sesuai dengan 

indikator (menuntut 

tes tertulis untuk 

bentuk multiple choice) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 

Materi yang di 

tanyakan sesuai 

dengan kompetensi 

(urgensi, relevasi, 

kontinyuitas, 

keterpakaian sehari-

hari tinggi) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. 
Pilihan jawaban 

homogeny dan logis 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. 

 

Hanya ada satu kunci 

jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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B. Kontruksi 

5. 

Pokok soal 

dirumuskan dengan 

singkat, jelas dan 

tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. 

Rumusan pokok soal 

dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan 

yang diperlukansaja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. 

Pokok soal tidak 

memberi petunjuk 

kunci jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. 

Pokok soal bebas dan 

pernyataan yang 

bersifat negative 

ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. 

Pilihan jawaban 

homogeny dan logis 

ditinjau dari segi 

materi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. 

Gambar, grafik, tabel, 

diagram, atau 

sejenisnya jelas dan 

berfungsi. 

X X X X X X X X X X 

11. 
Panjang pilihan 

jawaban relatif sama. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. 

Pilihan jawaban tidak 

menggunakan 

pernyataan 

“semuajawaban di atas 

benar/salah” dan 

sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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13. 

Pilihan jawaban yang 

berbentuk 

angka/waktu disusun 

berdasarkan urutan 

besar kecilnya angka 

atau kronologisnya. 

X X X X X X X X X √ 

14. 

Butir soal tidak 

bergantung pada 

jawaban soal 

sebelumnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa 

15. 

Menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan 

kaidah bahasa 

Indonesia. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. 
Menggunakan bahasa 

yang komunikatif 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. 

Tidak menggunakan 

bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. 

Pilihan jawaban tidak 

mengulang 

kata/kelompok kata 

yang sama, kecuali 

merupakan satu 

kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 

D. RANGKUMAN 

1. Salah satu cara untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang 

paling efektif adalah dengan jalan mengevaluasi tes hasil belajar 

yang diperoleh dari proses belajar mengajar 
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2. Pengolahan tes hasil belajar dalam rangka memperbaiki proses 

belajar mengajar dapat dilakukan antara lain dengan melakukan 

analisis soal 

3. Tujuan khusus dari analisis butir soal ialah mencari soal tes 

mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan mengapa item 

atau soal itu dikatakan baik atau tidak baik 

4. Soal dapat di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif 

(teoritis) dan kuantitatif (empiris) 

5. Analisis butir soal secara kuantitatif dapat dilakukan dengan 

menggunakan program komputer, seperti ITEMAN, SPSS, SPS, 

Statpro, Microsat, Bigstep, Anates dll. 
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Halaman Sengaja Dikosongkan 
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