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PRAKATA 
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Dengan diselesaikannya buku evaluasi pendidikan ini, 
diharapkan  dapat menjadi ibadah  penulis  dan realisasi nyata  
tentang usaha  partisipaasi  dalam pengembangan pengetahuan 
yang bermanfaat  bagi para pendidik, pengelola, mahasiswa 
dan para profesional muda yang ingin menerapkannya 
dibidang keahlian masing-masing. Amin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Memang tidak semua orang menyadari bahwa setiap 
saat kita melakukan pekerjaan evaluasi. Dalam beberapa 
kegiatan sehari-hari, kita jelas mengadakan pengukuran dan 
penilaian. 

Ada tiga istilah yaitu evaluasi, pengukuran dan 
penilaian. Sementara orang lebih cenderung mengartikan 
ketiga kata tersebut sebagai suatu pengertian yang sama 
sehingga dalam penggunaannya hanya tergantung dari kata 
mana yang siap untuk diucapkannya dan sementara orang 
yang lainnya membedakan ketiga istilah tersebut. Awalnya 
pengertian evaluasi pendidikan selalu  dikaitkan dengan 
prestasi belajar siswa. Dalam pembelajaran yang terjadi di 
sekolah atau khususnya di kelas, guru adalah pihak yang 
paling bertanggung jawab atas hasilnya. Dengan demikian, 
guru patut dibekali dengan evaluasi sebagai ilmu yang 
mendukung tugasnya, yakni mengevaluasi hasil belajar 
siswa. 

Tujuan melakukan evaluasi dalam proses belajar 
mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat 
mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional siswa 
sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. 

 
B. Pengertian Evaluasi Pendidikan 

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa inggris 
evaluation; dalam bahasa arab al-Taqdir, dalam bahasa 
Indonesia berarti penilaian. Dengan demikian secara harfiah, 
evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian 
dalam (bidang) pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal 
yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.1 Menurut 
Bloom, evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara 
sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya 

                                                 
1Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2002) h 1 
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terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh 
mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa.2 

Dari segi istilah, evaluasi itu mengandung pengertian 
suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai 
dari sesuatu. Berbicara tentang pengertian istilah evaluasi 
pendidikan, Lembaga Administrasi Negara mengemukakan 
batasan mengenai evaluasi pendidikan, sebagai berikut: 
1) Proses kegiatan untuk menentukan kemajuan 

pendidikan, dibandingkan dengan tujuan yang telah 
ditentukan. 

2) Usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan 
balik (feedback) bagi penyempurnaan pendidikan.3 
Dua langkah kegiatan yang dilalui sebelum mengambil 

barang untuk kita lalui itulah yang disebut mengadakan 
evaluasi, yakni mengukur dan menilai. Kita dapat 
mengadakan penilaian sebelum kita mengadakan 
pengukuran.  
1) Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan 

ukuran. Pengukuran bersifat kuantitatif.  
2) Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap 

sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat 
kualitatif. 

3) Mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah diatas 
yakni mengukur dan menilai.4 
Istilah “pengukuran” dalam bahasa inggris dikenal 

dengan measurement dan dalam bahasa arabnya adalah 
muqayasah, dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan 
untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada hakikatnya 
adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar 
ukuran tertentu. Contoh: dari 100 butir soal yang diajukan 
dalam tes, Ahmad menjawab dengan betul sebanyak 80 
butir soal. 

Istilah “penilaian” dalam bahasa inggris dikenal 
dengan assessment. Menilai mengandung arti mengambil 
keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau 

                                                 
2Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005),h.1. 
3Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, h.  2 
4Daryanto, Evaluasi Pendidikan, h.  6 
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berpegang pada baik atau buruk, pandai atau bodoh, dan 
sebagainya. Contoh: dari 100 butir soal, 80 butir dijawab 
dengan betul oleh Ahmad, dengan demikian dapat 
ditentukan bahwa Ahmad termasuk anak yang pandai. 

Istilah “evaluasi” adalah mencakup dua kegiatan yaitu 
pengukuran dan penilaian. Evaluasi dapat juga diartikan 
penafsiran atau interpretasi yang sering bersumber dari 
data kuantitatif. Tetapi Masroen, dalam Sudijono 
mengemukakan bahwa tidak semua penafsiran itu 
bersumber dari keterangan-keterangan yang bersifat 
kuantitatif. Sebagai contoh misalnya keterangan-keterangan 
mengenai hal-hal yang disukai siswa, pengalaman-
pengalaman masa lalu, dan lain-lain, yang kesemuanya itu 
bersifat kualitatif. 

Sehingga keterkaitan antara ketiga istilah diatas adalah 
dalam evaluasi mencakup kegiatan mengukur dan menilai, 
dua kegiatan tersebut dilalui sebelum mengambil 
keputusan terhadap sesuatu. Kita tidak dapat mengadakan 
penilaian sebelum mengadakan pengukuran.5 

 
C. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Pendidikan 

Tujuan Evaluasi pendidikan, antara lain: 
1) Tujuan Umum 

a. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang 
akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf 
perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami 
oleh para peserta didik, setelah mereka mengikuti 
proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 

b. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dari metode 
pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses 
pembelajaran selama jangka waktu tertentu. 

2) Tujuan Khusus 
a. Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam 

menempuh program pendidikan. 
b. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor 

penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan 
peserta didik dalam mengikuti program 

                                                 
5 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, h.  5 
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pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan 
jalan keluar.6 

    Fungsi Evaluasi pendidikan, antara lain :  
1) Evaluasi berfungsi selektif. 

Dengan cara mengadakan evaluasi guru 
mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap 
siswanya. Seleksi itu sendiri mempunyai beberapa tujuan, 
antara lain: 
a. Untuk memilih siswa yang dapat diterima disekolah 

tertentu. 
b. Untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau 

tingkat berikutnya. 
c. Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat 

beasiswa. 
2) Evaluasi berfungsi diagnostik. 

Sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada 
siswa tentang kebaikan dan kelemahan siswa. Dan 
dengan diketahui sebab-sebab kelemahan tersebut, maka 
akan lebih mudah dicari cara untuk mengatasinya. 

3) Evaluasi berfungsi sebagai penempatan. 
Setiap siswa sejak lahir mempunyai bakat sendiri-

sendiri, sehingga pembelajaran akan lebih efektif apabila 
disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Untuk dapat 
menentukan dengan pasti kelompok mana siswa harus 
ditempatkan, maka digunakan evaluasi. Sekelompok 
siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama akan 
berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. 

4) Evaluasi berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. 
Fungsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 

mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan 
program ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor 
guru, metode mengajar, kurikulum, sarana dan sistem 
kurikulum.7 

Adapun secara administratif, evaluasi pendidikan 
setidak-tidaknya memiliki tiga macam fungsi, yaitu: 

 

                                                 
6 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, h.  2 
7 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, h. 16 
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1) Memberikan laporan. 
Dengan melakukan evaluasi, akan dapat 

disusun dan disajikan laporan mengenai kemajuan 
dan perkembangan peserta didik setelah mereka 
mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu 
tertentu. 

2) Memberikan bahan-bahan keterangan (data). 
3) Memberikan gambaran.8  
 

      D. Ciri-ciri Penilaian Dalam Pendidikan 

a. Penilaian dilakukan secara tidak langsung. Dalam 
contoh ini, akan mengukur kepandaian melalui ukuran 
kemampuan menyelesaikan soal-soal. 

b. Penggunaan ukuran kuantitatif. Penilaian pendidikan 
bersifat kuantitatif artinya menggunakan simbol 
bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu 
diinterprestasikan kebentuk kualitatif. Contoh: dari hasil 
pengukuran, Tiko mempunyai IQ 125, sedangkan IQ 
Tini 105. Dengan demikian, maka Tiko dapat 
digolongkan sebagai anak sangat pandai sedangkan Tini 
sebagai anak normal. 

c. Penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau 
satuan-satuan yang tetap karena IQ 105 termasuk anak 
normal, anak lain yang hasil pengukuran IQ-nya 80 
menurut unit ukurannya termasuk anak dungu. 

d. Bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap 
dari satu waktu ke waktu yang lain. 

e. Bahwa dalam penilaian pendidikan itu sering terjadi 
kesalahan-kesalahan. Adapun sumber kesalahan dapat 
ditinjau dari bebrapa factor yaitu:  
1) Terletak pada alat ukurnya. 
2) Terletak pada orang yang melakukan penilaian. 
3) Terletak pada anak yang dinilai. 
4) Terletak pada situasi dimana penilaian berlangsung.9 

                                                 
8 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, h 14 
9Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar evaluasi pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), h. 27. 
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Untuk mengetahui apakah tujuan yang dirumuskan 
dapat tercapai, apakah aktivitas yang dilakukan telah 
berhasil mencapai sasaran, apakah bprosedur kerja yang 
dilakukan sudah tepat, apakah sumber daya yang dimiliki 
sudah dapat dimobilisasi secara optimal untuk mencapai 
tujuan, apakah elemen-elemen pendukung kegiatan sudah 
berfungsi dengan baik, kesemuanya itu membutuhkan 
proses evaluasi untuk dapat menjawab secara tepat.10  

Sebagaimana pentingnya penetapan atau perumusan 
tujuan, pentingnya aktivitas dalam suatu kegiatan, maka 
kedudukan evaluasi dalam proses kegiatan juga memiliki 
kedudukan yang sama pentingnya, karena evaluasi 
merupakan bagian integral dari proses kegiatan secara 
keseluruhan. Karena itu secara sederhana evaluasi akan 
menjadi wahana untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
dari keseluruhan aktivitas yang dilakukan serta menjadi 
sumber informasi yang terukur hambatanhambatan atau 
kendala yang dihadapi di dalam proses pencapaian tujuan 
yang telah dirumuskan. 

Evaluasi dalam proses belajar mengajar merupakan 
komponen yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari 
keseluruhan proses. Kepentingan evaluasi tidak hanya 
mempunyai makna bagi proses belajar siswa, tetapi juga 
memberikan umpan balik terhadap program secara 
keseluruhan. Oleh karena itu, inti evaluasi adalah 
pengadaan informasi bagi pihak pengelola proses belajar 
mengajar untuk membuat macam-macam keputusan. Untuk 
mengetahui kepentingan evaluasi, dapat dilihat pandangan 
Abuddin Nata berikut ini: 

 
1) Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan 

instruksional secara komprehensif yang meliputi aspek 
pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. 

2) Sebagai umpan balik yang berguna bagi tindakan 
berikutnya di mana segi-segi yang sudah dapat dicapai 

                                                 
10 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

h. 203. 
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lebih ditingkatkan lagi dan segi-segi yang dapat 
merugikan sebanyak mungkin dihindari. 

3) Bagi pendidik, evaluasi berguna untuk mengukur 
keberhasilan proses belajar mengajar; bagi peserta didik 
berguna untuk  mengetahui bahan pelajaran yang 
diberikan dan dikuasainya; dan bagi masyarakat untuk 
mengetahui berhasil atau tidaknya program-program 
yang dilaksanakan. 

4) Untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai 
dasar untuk memperbaiki  proses belajar mengajar dan 
mengadakan program remedial bagi murid. 

5) Untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar. 
6) Untuk menempatkan murid dalam situasi belajar 

mengajar yang tepat. 
7) Untuk mengenal latar belakang murid yang mengalami 

kesulitan-kesulitan belajar.11 
Dari pandangan tersebut di atas memberikan 

gambaran yang jelas bahwa setiap kegiatan belajar mengajar 
dapat diketahui hasilnya melalui evaluasi. Evaluasi mutlak 
dilakukan dan merupakan kewajiban setiap guru. 
Dikatakan kewajiban bagi setiap guru karena pada akhirnya 
guru harus dapat memberikan informasi kepada 
lembaganya ataupun kepada anak didik itu sendiri, 
bagaimana dan sampai di mana penguasaan dan 
kemampuan yang telah dicapai anak didik tentang materi 
dan keterampilan-keterampilan mengenai mata ajaran yang 
telah diberikan. 

 
E. Hakekat Evaluasi 
     1. Teori Hakekat 

Berbicara tentang hakekat berarti berbicara tentang 
teori keberadaan, dan hasil berpikir tentang segala sesuatu 
yang ada dan mungkin ada telah terkumpul banyak. Nama 
lain untuk teori hakikat ialah teori  tentang keadaan, 

                                                 
11Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 1997), h. 135-136. 
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demikian pandangan Langevel sebagaimana dikutip 
Ahmad Tafsir.12 

Hakekat adalah realitas, yakni ke-real-an; “real” artinya 
kenyataan yang sebenarnya. Hakekat adalah kenyataan 
yang sebenarnya, keadaan sebenarnya sesuatu, bukan 
keadaan sementara atau keadaan yang menipu, bukan 
keadaan yang berubah.13  

Suatu pengandaian, bahwa pada hakekatnya 
pemerintahan demokratis menghargai pendapat rakyat. 
Mungkin orang pernah menyaksikan pemerintahan itu 
melakukan tindakan sewenang-wenang, tidak menghargai 
pendapat rakyat. Itu hanyalah keadaan sementara, bukan 
hakiki. Yang hakiki pemerintahan itu demokratis. Melihat 
suatu obyek fatamorgana, ia tidak real karena tidak ada. 
Karena itu fatamorgana itu bukan hakekat. 

Bahasa lain dari teori hakekat adalah ontologi. Ontologi 
dalam bahasa Inggeris “ontology” berakar dari bahasa 
Yunani “on”  berarti ada, dan ontos berarti keberadan. 
Sedangkan “logos” berarti  pemikiran.14  

Jadi ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan 
keberadaannya. Sedangkan menurut A.R. Lacey 
sebagaimana dikutip Suparlan bahwa ontologi diartikan 
sebagai “a central part of metaphisics”.15 

Sedangkan metafisika diartikan sebagai “that which 
comes after „physics‟  yakni hal yang hadir setelah fisika. 
Dalam metafisika, pada dasarnya dipersoalkan mengenai 
substansi atau hakekat yang ada. Karakteristik ontologi, 
seperti diungkapkan oleh Bagus, antara lain dapat 
disederhanakan sebagai berikut: 
1) Ontologi adalah studi tentang arti “ada” dan “berada”, 

tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya 
sendiri, menurut  bentuknya yang paling abstrak. 

                                                 
12 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales Sampai 

James,  (Bandung: Remaja Rosdkarya, 1990), h. 31. 
13 Ibid, h 32 
14Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan Persoalan Eksistensi 

dan Hakekat Ilmu Pengetahuan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 111. 
15Ibid, h 112 
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2) Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata 
dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, dengan 
menggunakan ketegorikategori seperti: ada atau 
menjadi, aktualitas atau potensialitas, nyata atau 
penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, 
ruang dan waktu, perubahan, dan sebagainya. 

3) Ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba 
melukiskan hakekat terakhir yang ada, yaitu Yang Satu, 
Yang Absolut, Bentuk Abadi, Sempurna, dan 
keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung 
kepadaNya. 

4) Cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas 
apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata, dan 
sebagainya.16 

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa yang 
ada itu ada yang bersifat fisik dan ada pula yang bersifat 
metafisika. Metafisika itulah yang menjadi obyek kajian 
filsafat. Walaupun diketahui bahwa  obyek ilmu 
pengetahuan itu ada yang berupa materi (obyek materi)8 
dan ada yang berupa bentuk (obyek forma).17 

 Obyek forma atau cara pandang ini berkonsentrasi 
pada satu segi saja, sehingga menurut segi yang satu ini 
kemudian tergambarlah lingkup suatu pengetahuan 
mengenai sesuatu hal menurut segi tertentu. 

Di dalam metafisika, dijelaskan bahwa mengenai 
segala yang ada ini berada di dalam tiga dimensi, yaitu 
dimensi abstrak (abstrack being), kemungkinan (potentiality 
being) dan perwujudan (appearance  being).18  

Berada di dalam dimensi abstrak menentukan segala 
hal yang ada secara plural di dalam sifat universal, yakni di 
dalam satu kesamaan jenis. Segala yang ada juga berada di 
dalam potensi sendiri-sendiri, meskipun dalam kesatuan 
jenis. Dengan potensinya itu, yang ada menjadi berada di 
dalam pribadinya sendiri, yakni di dalam kepribadiannya 

                                                 
16 Rita Hanafie, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, (Yoyakarta: 

Andi Offset, 2007), h. 13 
17 Ibid, h 14 
18 Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu…, h. 39. 
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sendiri. Kemudian segala sesuatu berada di dalam dimensi 
konkret yang menentukan cara penampakan atau 
perwujudan sebagai individu yang keberadaannya terikat 
dalam ruang dan waktu tertentu.  

Sebagai individu, setiap hal mengalami segala macam 
perubahan dan perkembangan, sehingga berbeda dan 
terpisah dengan yang lain. Oleh sebab itu dapat dipahami 
dan dinilai bahwa setiap hal yang ada, niscaya berada di 
dalam hakekat abstrak, hakekat pribadi dan hakekat 
konkret. Di samping itu, menurut cara-cara keberadaannya, 
segala yang ada bisa berada di dalam angan-angan 
(imagination), di dalam kemungkinan (possibility), dan bisa 
juga di dalam kenyataan konkret (concrete fact). 

 
2. Evaluasi 

Setelah membicarakan teori hakekat, kemudian 
dihubungkan dengan evaluasi dalam filsafat pendidikan 
Islam, maka tergambarlah di dalam pikiran bahwa salah 
satu ciri penyelidikan filsafat adalah bersifat radikal, yakni 
penyelidikan yang mendalam, menukik sampai kepada inti 
atau akar permasalahan dan menyeluruh tentang evaluasi 
belajar dan  pembelajaran. Dalam evaluasi pendidikan, ada 
empat komponen saling terkait  dan merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, kegiatan evaluasi 
harus melibatkan kegiatan lainnya, yaitu penilaian, 
pengukuran dan tes (nontes) dengan gambar berikut: 
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          Gb. 1.  Komponen Evaluasi Pendidikan 

Dalam mendefinisikan evaluasi, secara harfiah berasal 
dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab: al-Taqdir 
              dalam bahasa Indonesia berarti: Penilaian. Akar 
katanya adalah value; dalam bahasa Arab: (al-Qīmah:           ). 
Dengan demikian secara harfiah, evaluasi pendidikan dapat 
diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau 
hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pendidikan.19 

Dari segi istilah para ahli memiliki sudut pandang 
yang berbeda, sesuai dengan bidang keahlian masing-
masing. Namun muara pada semua definisi menuju ke 
suatu titik, yaitu proses penetapan keputusan tentang 
sesuatu obyek yang dievaluasi. Dalam bidang pendidikan 
akan banyak bercerita dan berkaitan dengan masalah 
pendidikan seperti kinerja, prestasi, manajemen kelas, 
kompetensi guru, iklim akademis dan seterusnya. 

Dalam konteks pendidikan, khususnya berkaitan 
dengan hasil kerja siswa, Nitko dan Brookhart sebagaimana 
dikutip Mansyur  mendefinisikan evaluasi sebagai suatu 
proses penetapan nilai yang berkaitan  dengan kinerja dan 
hasil karya siswa. Fokus evaluasi dalam kontekas ini adalah 
individu, yaitu prestasi belajar yang dicapai kelompok 
siswa atau kelas.20 

Sudut pandang ini melihat bahwa evaluasi merupakan 
suatu proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan 
telah tercapai. Konsekuensi logis dari pandangan ini, 
mengharuskan evaluator untuk mengetahui betul tentang 
tujuan yang ingin dievaluasi.21 Dalam pandangan Edwind 
Wandt dan Gerald W. Brown sebagaimana dikutip Anas 
Sudijono: evaluasi menunjuk kepada atau mengandung 
pengertian suatu tidakan atau suatu proses untuk 
menentukan nilai dari sesuatu.22  

                                                 
19 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2001), h. 1. 
20 Harun Rasyid dan Suratno, Asesmen Pembelajaran di Sekolah,  

(Yogyakarta: Multi Pessindo, 2009), h. 7. 
21 Ibid, h.  8 
22 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi…. 
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Evaluasi pendidikan sebagai suatu tindakan atau 
kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk- atau 
suatu proses- yang berlangsung dalam rangka- menentukan 
nilai dari segala sesuatu yang berhubungan dengan, atau 
yang terjadi di lapangan pendidikan. Atau singkatnya 
evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan 
nilai pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-
hasilnya. 

Menurut Phopan bahwa, untuk memahami arti 
evaluasi terlebih dahulu memahami arti pengukuran. 
Menurutnya pengukuran menunjukkan kegiatan 
mengukur, yaitu menghitung atau menetapkan angka-
angka sehingga dapat menggambarkan sesuatu secara lebih 
seksama, seberapa besarnya, kecilnya, panjangnya, dan 
sebagainya. Penetapan status gejala tertentu dengan cara 
yang lebih seksama, misalnya mengetahui tinggi rendahnya 
pengetahuan siswa tentang perkalian, dengan mengukur 
pengetahuan mereka melalui ujian. Siswa-siswa tertentu 
dapat menjawab 90% dari soal yang diberikan, sedang 
siswa-siswa lainnya hanya mampu menyelesaikan 10%, dari 
itu ada gambaran yang lebih pasti tentang pengetahuan 
perkalian siswa-siswa.23 Di dalam pengukuran tersebut 
tidak sejenakpun diharuskan membuat pertimbangan nilai 
tentang kebaikan maupun keburukan prestasi siswa karena 
pengukuran hanya berurusan dengan pemerian bukan 
menilai fenomena yang diperlukan. 

Michael Scripen, seorang teoritisi evaluasi mengamati 
bahwa evaluasi terdiri dari penetapan nilai. Karena itu 
evaluasi pendidikan terdiri dari penetapan nilai 
sehubungan dengan fenomena pendidikan. Penetapan nilai 
yang dimaksudkan adalah penentuan manfaat atau 
kebaikan relatif dari segala sesuatu yang dievaluasi.24 

Pengertian istilah evaluasi pendidikan dapat juga 
dilihat dari Lembaga Administrasi Negara adalah: 

                                                 
23 Aunurrahman, …., h. 205. 
24 Ibid., h. 206. 
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1) Proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan 
pendidikan, dibandingkan dengan tujuan yang telah 
ditentukan. 

2) Usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan 
balik (feed back) bagi penyempurnaan pendidikan.25 

Kegiatan pendidikan atau proses belajar-mengajar di 
sekolah diumpamakan sebagai tempat mengolah sesuatu 
dan siswa diumpamakan sebagai bahan mentah, maka 
lulusan dari sekolah itu dapat disamakan dengan hasil 
olahan yang sudah siap digunakan. Dalam istilah inovasi 
yang menggunakan teknologi maka tempat pengolah ini 
disebut transformasi. 

Jika digambarkan dalam bentuk diagram akan terlihat 
sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 

1) Input, adalah bahan mentah yang dimasukkan kedalam 
transformasi. Dalam sekolah maka yang dimaksud 
dengan bahan mentah adalah calon siswa yang baru 
akan memasuki sekolah. Sebelum memasuki suatu 
tingkat sekolah (institusi), dinilai dahulu 
kemampuannya. Dengan penilaian itu ingin diketahui 
apakah kelak ia akan mampu mengikuti pelajaran dan 
melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan 
kepadanya. 

2) Output, adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh 
transformasi. Yang dimaksudkan adalah siswa lulusan 
sekolah yang bersangkutan. Untuk dapat menentukan 
apakah seorang siswa berhak lulus atau tidak, perlu 
diadakan kegiatan penilaian. 

3) Transformasi, adalah mesin yang bertugas mengubah 
bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam dunia sekolah, 
sekolah itulah yang dimaksud transformasi.18 Sekolah 

                                                 
25 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi…, h. 2. 
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itu sendiri terdiri dari beberapa mesin yang 
menyebabkan berhasil atau gagalnya sebagai 
transformasi. Bahan jadi yang diharapkan yakni siswa 
lulusan sekolah ditentukan oleh beberapa 
faktor sebagai akibat bekerjanya unsur-unsur yang ada. 
Unsur-unsur yang ada antara lain: 
a. Guru dan personal lainnya. 
b. Bahan pelajaran. 
c. Metode mengajar dan sistem evaluasi. 
d. Sarana penunjang. 
e. Sistem administrasi. 

4) Umpan balik (feed back), adalah segala informasi baik 
yang meyangkut output maupun transformasi. Umpan 
balik ini diperlukan sekali untuk memperbaiki input 
maupun transformasi. Lulusan yang  kurang bermutu 
atau yang belum memenuhi harapan, akan menggugah 
semua pihak untuk mengambil tindakan yang 
berhubungan dengan  penyebab kurang bermutunya 
lulusan. 
Rangkaian akhir dari suatu proses kependidikan Islam 

adalah evaluasi. Berhasil atau tidaknya pendidikan Islam 
dalam mencapai tujuannya dapat dilihat setelah dilakukan 
evaluasi terhadap output yang dihasilkannya. Karena itu 
secara umum dapat dikemukakan kegunaan evaluasi dalam 
pendidikan Islam. Pertama, dari segi pendidik, evaluasi 
berguna untuk membantu seorang pendidik mengetahui 
sudah sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 
tugasnya. Kedua, dari segi peserta didik, evaluasi berguna 
membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau 
mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang 
lebih baik. Ketiga, dari segi ahli pikir pendidikan Islam, 
evaluasi berguna untuk membantu para pemikir 
pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori 
pendidikan Islam dan membantu mereka dalam 
merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang 
relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa 
berubah. Keempat, dari segi politik pengambil kebijakan 
pendidikan Islam (pemerintah), evaluasi berguna untuk 
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membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan 
dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan 
dalam sistem pendidikan Nasional (Islam).26 

Kegunaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 
kebaikan dan kelemahan pendidikan Islam dalam berbagai 
aspeknya dalam rangka peningkatan kualitasnya ke masa 
depan. Hal ini berarti bahwa proses evaluasi dalam 
pendidikan Islam memiliki umpan balik (feed back) yang 
positif sifatnya ke arah perbaikan pendidikan Islam. 

 
F. Prinsip-Prinsip Evaluasi Dalam Pendidikan Islam 

Penilaian dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan 
pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan baik dalam 
suasana formal maupun informal, di dalam kelas, di luar 
kelas, terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar atau 
dilakukan pada waktu yang khusus. Penilaian dilaksanakan 
melalui berbagai cara, seperti tes tertulis, penilaian hasil 
kerja siswa melalui kumpulan hasil kerja (karya) siswa 
(fortofolio), dan penilaian unjuk kerja (perfomance) siswa.27 

Untuk melaksanakan kegiatan secara terpadu perlu 
diperhatikan beberapa prinsip sebagai dasar pelaksanaan 
penilaian. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 
1) Penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran 

yang komprehensif, yaitu pengkuran yang meliputi 
aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

2) Penilaian harus dibedakan antara penskoran dengan 
angka dan penilaian dengan kategori. Penskoran 
berkenaan dengan aspek kuantitatif (dapat dihitung), 
dan penilaian berkenaan dengan aspek-aspek kualitatif 
(mutu). 

3) Pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral 
dari proses belajar mengajar. 

4) Penilaian hendaknya bersifat komparabel artinya dapat 
dibandingkan antara satu tahap penilaian dengan tahap 
penilaian lainnya. 

                                                 
26 Samsul Nazar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis  

dan Praktis, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 78. 
27 Ibid, h 79 
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5) Sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas 
bagi siswa dan bagi pengajar sendiri, sehingga tidak 
membingunkan.28 
Penilaian tersebut dapat berhasil jika dilakukan dengan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 
a) Prinsip kesinambungan (kontinuitas); penilaian 

hendaknya dilakukan secara berkesinambungan 
b) Prinsip menyeluruh, maksudnya penilaian harus 

mengumpulkan data mengenai seluruh aspek 
kepribadian 

c) Prinsip obyektif, penilaian diusahakan agar seobyektif 
mungkin. 

d) Prinsip sistematis, yakni penilaian harus dilakukan 
secara sistematis dan teratur.29 
Betapapun baiknya prosedur evaluasi diikuti dan 

sempurnanya tehnik evaluasi diterapkan, apabila tidak 
dipadukan dengan prinsip-prinsip penunjangnya, maka 
hasil evaluasi pun kurang dari yang diharapkan, demikian 
pandangan Daryanto.30 Karena itu, perlu kiranya 
diperhatikan berikut ini: 
a) Keterpaduan, Evaluasi merupakan komponen integral 

dalam program pengajaran di samping tujuan 
instruksional dan materi serta metode pengajaran. 
Materi, metode dan evaluasi tiga kesatuan terpadu yang 
tidak boleh dipisahkan. 

b) Keterlibatan siswa, hal ini berkaitan erat dengan metode 
belajar (Cara Belajar Siswa Aktif) yang menuntut 
keterlibatan siswa secara aktif. Untuk dapat mengetahui 
sejauh mana siswa berhasil dalam kegiatan belajar 
mengajar yang dijalaninya secara aktif, siswa 
membutuhkan evaluasi. Dengan demikian, evaluasi bagi 
siswa merupakan kebutuhan, bukan sesuatu yang harus 
dihindari. 

                                                 
28 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, cet. III, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h. 4-5 
29 Ibid, h 23 
30Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001),           h. 

19-21. 
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c) Koherensi, dimaksudkan evaluasi harus berkaitan 
dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan 
sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. 
Tidak dapat dibenarkan menyusun alat evaluasi hasil 
belajar atau evaluasi pencapaian belajar yang mengukur 
bahan yang belum disajikan dalam kegiatan belajar 
mengajar. 

d) Pedagogis. Evaluasi perlu diterapkan sebagai upaya 
perbaikan sikap dan tingkah laku ditinjau dari segi 
pedagogis. Evaluasi dan hasilnya hendaknya dapat 
dipakai sebagai alat motivasi untuk siswa dalam 
kegiatan belajarnya. Hasil evaluasi hendaknya dirasakan 
sebagai ganjaran (reward) yakni sebagai penghargaan 
bagi yang berhasil, tetapi merupakan hukuman bagi 
yang tidak/kurang berhasil. 

e) Akuntabilitas. Sejauh mana keberhasilan program 
pengajaran perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan 
pertanggungjawaban (accountability).31 
Persoalan yang dihadapi adalah sampai di manakah 

gambaran yang diperoleh tentang kemajuan anak didik?. 
Keadaan anak merupakan sesuatu yang sangat kompleks. 
Kalau hendak mengetahui keadaan anak, berarti hendak 
mengetahui segenap segmen kepribadiannya yang meliputi 
temperamen, waktu penyesuaian diri (adjusment)nya, pola 
minatnya, kecerdasan dan bakat-bakat yang ada pada diri 
anak. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, 
memberikan gambaran tentang suatu penilaian yang 
menghasilkan manfaat untuk guru dan murid melalui 
penilaian kelas. Hein dan Price sebagaimana dikutip 
Mansyur, menyatakan bahwa, apapun yang dikerjakan 
seorang siswa dalam kelas dapat digunakan untuk obyek 
penilaian.  Ini berarti bahwa penilaian dapat terjadi pada 
setiap waktu. Tanggungjawab guru adalah untuk 

                                                 
31 Suke Silverius, Evaluasi Hasil Belajar dan Umpan balik, (Jakarta: 

Grasindo, 1991), h. 11-12. 
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menggunakan pengalaman mengajar penuh arti sebagai 
pengalaman penilaian penuh arti.32 

Agar penilaian kelas memenuhi tujuan dan fungsinya 
dapat dilihat beberapa prinsip berikut ini: 
a) Mengacu ke kemampuan (competency referenced). 

Penilaian kelas perlu disusun dan dirancang untuk 
mengukur 
apakah siswa telah menguasai kemampuan sesuai 
dengan target yang ditetapkan dalam kurikulum. Materi 
yang dicakup dalam penilaian kelas harus terkait secara 
langsung dengan indikator pencapaian kemampuan 
tersebut. 

b) Berkelanjutan (continuous).Penilaian yang dilakukan di 
kelas oleh guru harus merupakan proses yang 
berkelanjutan dalam rangkaian rencana mengajar guru 
selama satu semester dan tahun ajaran. Rangkaian 
aktivitas penilaian kelas yang dilakukan oleh guru 
melalui pemberian tugas, pekerjaan rumah (PR), 
ulangan harian, ulangan tengah dan akhir semester, 
serta akhir tahun ajaran merupakan proses yang 
berkesinambungan dan berkelanjutan selama satu tahun 
ajaran. 

c) Didaktis. Alat yang akan digunakan untuk penilaian 
kelas berupa tes maupun non-tes harus dirancang baik 
isi, format, maupun tata letak (lay out) dan tampilannya 
agar siswa menyenangi dan menikmati kegiatan 
penilaian. Perancangan bahan penilaian yang kreatif dan 
menarik dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan 
tugas penilaian, baik yang bersifat individual maupun 
kelompok dengan penuh antusias dan menyenangkan. 

d) Menggali Informasi. Penilaian kelas yang baik harus 
dapat memberikan informasi yang cukup bagi guru 
untuk mengambil keputusan dan umpan balik. 
Pemilihan metode, teknik dan alat penilaian yang tepat 
sangat menentukan jenis informasi yang ingin digali 
dari proses penilaian kelas. Acuan sederhana yang 

                                                 
32 Mansyur, Harun Rasyid dan Suratno, Asesmen Pembelajaran di 

Sekolah, cet. I (Yogyakarta: Multi Pessindo, 2009), h. 7. 
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dapat digunakan guru adalah prinsip “sedikit-tapi 
banyak” (less-ismore). Prinsip ini dimaksudkan agar guru 
melakukan penilaian cakupan materi dan kemampuan 
yang tidak terlalu banyak tetapi informasi yang 
diperoleh dari hasil penilaian tersebut sangat dalam dan 
luas. 

e) Melihat yang benar dan yang salah. Dalam 
melaksanakan penilaian, guru hendaknya melakukan 
analisis terhadap hasil penilaian dan kerja siswa secara 
seksama untuk melihat adanya kesalahan yang secara 
umum terjadi pada siswa sekaligus melihat hal-hal yang 
positif yang diberikan siswa. Hal-hal positif tersebut 
dapat berupa, misalnya, jawaban benar yang diberikan 
siswa di luar perkiraan atau cakupan yang ada pada 
guru. Siswa yang memiliki kecerdasan, pengetahuan 
dan pengalaman sangat mungkin memberikan jawaban 
dan penyelesaian masalah yang tidak tersedia pada 
bahan yang diajarkan di kelas.28Analisis terhadap 
kesalahan jawaban dan penyelesaian masalah yang 
diberikan siswa sangat berguna untuk menghindari 
terjadinya miskonsepsi dan ketidak jelasan dalam proses 
pembelajaran. Guru hendaknya memberikan penekanan 
terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat umum.33 

 
G. Tujuan Dan Fungsi Evaluasi Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam secara rasional-filosofis adalah 
bertujuan untuk membentuk al-insān al-kamīl atau manusia 
paripurna. Beranjak dari konsep ini, pendidikan Islam 
hendaknya diarahkan pada dua dimensi, yaitu: pertama, 
dimensi dialektikal horizontal, kedua, dimensi ketundukan 
vertikal.34 Pada dimensi dialektikal horizontal pendidikan 
hendaknya dapat mengembangkan  pemahaman tentang 
kehidupan konkrit yang terkait dengan diri, sesama 
manusia dan alam semesta. Untuk itu akumulasi berbagai 

                                                 
33Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar 

Kompetensi Guru, cet. II, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarta, 2006), h. 187-188. 
34 A.M. Saefuddin, et, al, Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi, 

(Bandung: Mizan, 1991), h. 126. 
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pengetahuan, keterampilan dan sikap mental merupakan 
bekal utama dalam hubungannya dengan pemahaman 
tentang kehidupan konkrit tersebut. Sedangkan pada 
dimensi kedua, pendidikan sains dan teknologi, selain 
menjadi alat untuk memanfaatkan, memelihara dan  
melestarikan sumber daya alam, juga hendaknya menjadi 
jembatan dalam  mencapai hubungan yang abadi dengan 
Sang Pencipta.35 

Untuk itulah secara umum tujuan dan fungsi evaluasi 
pendidikan Islam diarahkan pada dua dimensi di atas, 
yakni sejauh mana pencapaian yang telah diperoleh 
pendidikan Islam dalam kaitannya dengan pembentukan al-
insan al-kamil. Ajaran Islam yang menaruh perhatian yang 
besar terhadap evaluasi. 

Allah swt dalam berbagai firman-Nya dalam kitab suci 
Al-Qur’an menginformasikan bahwa, pekerjaan evaluasi 
merupakan suatu tugas penting dalam rangkaian proses 
pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pendidik. 
Abuddin Nata mengutip (Q.S. al-Baqarah/2: 31-32) 
menyebut empat hal yang dapat diketahui. Pertama, Allah 
swt bertindak sebagai guru yang memberikan pelajaran 
kepada Nabi Adam as. Kedua, para malaikat tidak 
memperoleh pengajaran sebagaimana yang diterima Nabi 
Adam, mereka tidak dapat menyebutkan nama-nama 
benda. Ketiga, Allah swt meminta kepada Nabi Adam agar 
mendemonstrasikan ajaran yang diterimanya. Keempat, 
materi evaluasi, haruslah materi yang pernah   
diajarkannya. 

Selanjutnya Nabi Sulaiman pernah mengevaluasi 
kejujuran seekor burung hud-hud yang memberitahukan 
tentang adanya kerajaan yang diperintah oleh seorang 
wanita cantik, yang dikisahkan dalam yang berbunyi: 

 
 

                                                 
35 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan.., h. 79. 
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Berkata Sulaiman: Akan kami lihat (evaluasi) apakah kamu 
benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. (Q.S. al-

Naml/27:27).36 
         Mendengar keterangan burung hud-hud, Nabi 
Sulaeman as. Tidak langsung mengambil keputusan untuk 
membenarkan atau  mempersalahkannya. Karena itu, dalam 
rangka menguji kebenaran hud-hud, Nabi Sulaiman 
berkata: akan kami lihat, yakni menyelidiki dan memikirkan 
dengan matang, apakah engkau, wahai hud-hud, telah 
berkata benar tentang kaum Saba’ itu ataukah engkau 
termasuk salah satu dari kelompok para pendusta.37 

Anas Sudijono merumuskan secara umum tujuan 
evaluasi pendidikan yakni: 
a) Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan 

dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan 
atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta 
didik, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran 
dalam jangka waktu tertentu. 

b) Untuk mengetahui tingkat efektifitas dari metode-
metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam 
proses  pembelajaran selama jangka waktu tertentu.38 
Secara khusus, tujuan pelaksanaan evaluasi dalam 

pendidikan Islam adalah untuk mengetahui kadar 
pemilikan dan pemahaman peserta didik terhadap materi 
pelajaran, baik dalam aspek kognitif, afektif dan 
psikomotorik.39 Evaluasi yang dilaksanakan secara 
berkesinambungan, akan membuka peluang bagi evaluator 
untuk membuka perkiraan (estimasi), apakah tujuan yang 
telah dirumuskan akan dapat dicapai pada waktu yang 
telah ditentukan, ataukah tidak. Apabila berdasar data hasil 
evaluasi itu diperkirakan bahwa tujuan tidak akan dapat 
dicapai sesuai dengan rencana, maka evaluator akan 
berusaha untuk mencari dan menemukan faktorfaktor 

                                                 
36 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan (Semarang: 

Toha Putra, 2000)  
37 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-

Qur‟an, Vol. 9, cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2009) h. 433. 
38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu…., h. 9-11  
39 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi…, h. 16 
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penyebabnya, serta mencari dan menemukan jalan keluar 
atau caracara pemecahannya. 

Dengan mengetahui makna penilaian ditinjau dari 
berbagai segi dalam sistem pendidikan, Suharsimi Arikunto 
merumuskan fungsi yang lebih spesifik antara lain : 
1) Berfungsi selektif, dengan cara mengadakan penilaian 

guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau 
penilaian terhadap  siswanya. Dengan penilaian itu 
sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain: 
a) Untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah 

tertentu 
b) Untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau 

tingkat berikutnya. 
c) Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat 

beasiswa. 
d) Untuk memilih siswa yang sudah berhak 

meninggalkan sekolah, dan sebagainya. 
2) Berfungsi diagnostik, apabila alat yang digunakan 

dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka 
dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui 
kelemahan siswa. Di samping itu diketahui pula sebab 
musababnya kelemahan itu. Jadi dengan mengadakan 
penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosa 
kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. 

3) Berfungsi sebagai penempatan. Untuk dapat  
menentukan dengan pasti bahwa seorang siswa harus 
ditempatkan pada kelompok tertentu, maka 
digunakanlah suatu penilaian. Sekelompok siswa yang 
mempunyai hasil penilaian yang sama, akan berada 
dalam kelompok yang sama dalam belajar. 

4) Berfungsi sebagai pengukur keberhasilan, yakni untuk 
mengetahui sejauhmana suatu program berhasil 
diterapkan.40 

Dari fungsi-fungsi yang disebutkan di atas dapat 
ditarik dari tiga segi, yaitu: pertama, segi psikologis, bahwa 
kegiatan evaluasi akan memberikan pedoman atau 

                                                 
40 Ibid., h. 17. 
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pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas 
dan status dirinya masing-masing di tengah-tengah 
kelompok atau kelasnya. Para siswa akan mengetahui 
apakah dirinya termasuk siswa yang berkemampuan tinggi, 
berkemampuan rata-rata, ataukah berkemampuan rendah. 

Bagi pendidik, evaluasi akan memberikan kepastian 
atau ketetapan hati kepada diri pendidik tersebut, sudah 
sejauh manakah kiranya usaha yang telah dilakukannya 
selama ini telah membawa hasil, sehingga secara psikologis 
memiliki pedoman atau pegangan batin yang pasti guna 
menentukan langkah-langkah apa saja yang dipandang 
perlu dilakukan selanjutnya, kedua, secara didaktis akan 
dapat memberikan dorongan kepada mereka untuk dapat  
memperbaiki, meningkatkan dan mempertahankan 
prestasinya. Dan bagi pendidik, secara didaktis memiliki 
beberapa fungsi antara lain: a) memberikan landasan untuk 
menilai hasil usaha (prestasi) yang telah dicapai oleh peserta 
didiknya, b) memberikan informasi yang sangat berguna, 
guna mengetahui posisi masing-masing peserta didik di 
tengah-tengah kelompoknya, c) memberikan bahan yang 
penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status 
peserta didik, d) memberikan pedoman untuk mencari dan 
menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang 
memerlukannya, e) memberikan petunjuk tentang sudah 
sejauhmana program pengajaran yang telah ditentukan 
telah dapat dicapai, ketiga, secara administratif, setidaknya 
memiliki fungsi: a) memberikan laporan, b) memberikan 
bahan-bahan keterangan (data), c) memberi gambaran 
mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam proses 
pembelajaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                         Nurul Hidayati Murtafiah  M.Pd.I 
. 

Adz-Dzikri, Vol  .................. Jurnal ...STIT Agus Salim Metro Lampung | 

 

24 

 
 



Evaluasi Pendidikan  

 
25 

 
 
 

BAB II 
OBJEK EVALUASI PENDIDIKAN 

 
A. Latar Belakang 

Evaluasi merupakan media untuk mengukur tingkat 
keberhasilan suatu program. Istilah lain yang dipakai 
adalah measurement yakni pengukuran untuk mengetahui 
keadaan terhadap sesuatu.41 Dalam melakukan suatu 
evaluasi harus memakai ukuran-ukuran tertentu atau 
indikator-indikator yang jelas sehingga hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalnya,untuk 
mengukur panjang sesuatu, maka yang dipakai adalah 
meter, untuk mengukur berat sesuatu maka alat ukurnya 
adalah timbangan, thermometer untuk suhu badan dan 
untuk mengukur kamampuan seseorang manghapal 
Alquran di luar kepala alat ukurnya adalah hapalan dan 
lain-lain.42 Selain istilah di atas,terdapat istilahlain yang 
biasa dipergunakan untuk evaluasi seperti penilaian, ujian, 
ulangan dan lain sebagainya.  

Dalam melakukan evaluasi,harus terdapat sasaran yang 
jelas. Evaluasi dalam pendidikan sasarannya adalah segala 
sesuatu yang bertalian dengan kegiatan atau proses 
pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau 
pengamatan, karena pihak penilai atau evaluator ingin 
memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses 
pendidikan tersebut.43 Oleh karena itu, kegiatan evaluasi 
memiliki arti penting dalam dunia pendidikan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Untuk 
dapat mengukur tingkat keberhasilan, maka pertanyaan 

                                                 
41Robert L. Thorndike dan Elizabeth P. Hagen, Measurement and 

Evaluation in Psycholoy and Education Fourth Edition, New York John and Sons. 
t.th, h. 3 

42Mappanganro, Implementasi Pendidikan Islam di Sekolah, (Ujung 
Pandang: Yayasan Ahkam, tth) h. 99 

43Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2006) h. 25 
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yang sering muncul sebelum melakukan penilaian ialah apa 
yang harus dinilai. Terhadap pertanyaan ini, maka kita 
kembali kepada unsur-unsur yang terdapat dalam proses 
pembelajaran. Ada beberapa unsure utama yang terdapat 
dalam proses pembelajaran yakni, tujuan, bahan, metode, 
dan alat serta penilain.44 

Tujuan sebagai arah dari proses pembelajaran, pada 
hakekatnya adalah rumusan hasil-hasil yang harus dicapai 
setelah proses pembelajaran berakhir atau rumusan tingkah 
laku yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik 
setelah menempuh pengalaman belajarnya. Bahan adalah 
seperangkat pengetahuan yang harus dimilki oleh seorang 
peserta didik yang dijabarkan dalam bentuk kurikulum dan 
disampaikan dalam proses pembelajaran dengan target 
pencapaian tertentu. Metode dan alat adalah cara atau 
teknik yang dipergunakan untuk tujuan yang direncanakan 
dari awal. Sedangkanpenilaian adalah upaya atau tindakan 
yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang 
telah ditargetkan tercapai atau tidak. Oleh karena 
itu,penilaian ini merupakan alat untuk mengukur apakah 
suatu program tercapai atau tidak. 

Dalam melakukan evaluasi,ada dua aspek yang 
memegang peranan penting, yaitu subjek dan objek. Pada 
makalahini hanya menguraikan secara singkat subjek 
evaluasi. Objek atau sasaran evaluasi adalah segala sesuatu 
yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai 
menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut sehingga 
hasilnya dapat diketahui 

 
B. Objek Evaluasi  

Sebelum dilakukan evaluasi,tentu didahului oleh 
proses. Nana Sudjana  mengatakan bahwa proses adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan 
pendidikan, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-

                                                 
44Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2006) h. 22 
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kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima 
pengalaman belajarnya.45 

Horward Kingley sebagaimana yang dikutip oleh Nana 
Sudjana membagi tiga macam hasil belajar yaitu:(a) 
keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan 
pengertian, dan (c) sikap dan cita-cita. Tiap-tiap jenis hasil 
belajar dapat diisi dengan bahan yang ditetapkan dalam 
kurikulum.  

Selanjutnya,Nana Sudjana mengutip pendapat Gagne 
yang membagi lima kategori hasil belajar yaitu:(a) informasi 
verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) stra-tegi kognitif, (d) 
sikap,dan (e) keterampilan motoris. Dalam sistem 
pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan 
tampaknya mengacu kepada klasifikasi hasil belajar 
rumusan Benyamin Bloom yang secara garis besarnya 
membaginya ke dalam tiga ranah yaitu: kognitif, afektif, 
dan psikomotoris. Secara rinci disebutkan bahwa tujuan 
pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.46 
Mencermati rumusan tujuan pendidikan menurut undang-
undang, maka secara garis besar ada tiga aspek yang dinilai 
yaitu:kognitif, afektif, dan psikomotoris, dan selanjutnya 
diuraikan satu persatu sebagai berikut: 

 
      1. Ranah Kognitif 
                 Sebelum mengukur sesuatu, terlebih dahulu kita 

harus memiliki batasan tertentu seperti: 
a)Mengidentifikasi orang yang hendak diukur, 
b)Mengidentifikasi karakteristik (sifat-sifat) khas orang 
yang hendak diukur,c)Menetapkan prosedur yang 

                                                 
45 Ibid h. 23 
46 Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruz 

Media, 2006), h. 32 
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hendak dipakai untuk dapat memberikan angka- angka 
pada karakteristik tersebut.47 

                Istilah kognitif berasal dari kata cognition artinya 
tindakan atau proses untuk mendapatkan/mengetahui 
sesuatu dengan rasio atau intuisi.48 Dengan demikian, 
kognisi adalah perolehan pengetahuan oleh seseorang. 
Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini diserap ke 
dalam bahasa Indonesia menjadi kognisi yang merupa- 
kan wilayah atau domain psikologis manusia yang 
meliputi setiap prilaku dan mental manusia yang 
berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, 
pemecahan masalah, dan kesengajaan. Dengan istilah 
lain, aspek kognitif merupakan bagian dari kognisi yang 
merupakan disiplin psikologi yang khusus membahas 
tentang penelitian dan pembahasan psikologi, termasuk 
di dalamnya proses penerimaan, pengolahan, 
penyimpanan, dan perolehan kembali informasi dari 
sistem memori (akal)manusia. 

Dalam pembahasan tentang rana kognitif, terdapat 
beberapa tipe yang menjadi pokok bahasannya 
sebagimana yang ditawarkan oleh Nana Sudjana yaitu: 

     a. Tipe Hasil Belajar: Pengetahuan 
Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai 

terjemahan dari kata knowledge dalam taksonomi Bloom. 
Sekalipun demikian, maknanya tidaklah sepenuhnya 
benar, sebab dalam istilah tersebut termasuk pula 
pengetahuan faktual di samping pengetahuan hapalan 
atau untuk diingat seperti rumus, batasan, definisi, istilah, 
pasal dalam undang-undang, nama-nama tokoh, nama-
nama kota yang kalau ditransfer kedalam sistem 
pembelajaran agama merupakan hapalan terhadap ayat-
ayat, hadis-hadis, kaidah dan sebagainya. 

                                                 
47Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),           h. 

101 
48 A.S Hornby, Oxford Advanced Leaner‟s Dictionary, Fourth Edition; 

Oxford: Oxford University, 1989, h. 219 
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Sebagian ahli mengatakan bahwa tipe hasil belajar 
seperti ini termasuk kategori kognitif tingkat rendah. 
Meskipun demikian, tipe ini merupakan prasyarat bagi 
tipe hasil belajar berikutnya. Hafalan menjadi prasyarat 
bagi pemahaman, dan hal ini berlaku bagi semua bidang 
studi. Inilah barangkali yang mengilhami beberapa ulama 
besar dalam Islam sehingga banyak yang menghapal   
keislaman lebih mendalam. Mereka dalam 
mengemukakan argumen sangat kuat karena telah 
meghapal ayat-ayat atau hadis-hadis serta kaidah-kaidah. 
Hal ini juga berlaku dalam ilmu eksakta bahwa seseorang 
harus menghapal rumus-rumus matematika misalnya 
sehingga memudahkan melakukan analisis terhadap 
sesuatu. Dalam menyusun item tes hapalan menurut para 
ahli tidaklah terlalu sukar, karena tinggal meminta untuk 
menyebutkan apa yang dikehendaki oleh si pembuat 
petanyaan. Akibatnya banyak para penyusun tes hasil 
belajar, secara tidak sengaja tergelincir atau terperosok 
masuk ke dalam kawasan ini 

Menurut Nana Sudjana bahwa tes yang paling 
banyak dipakai untuk mengungkapkan aspek 
pengetahuan adalah tipe melengkapi, tipe isian, dan tipe 
banar-salah, karena lebih mudah menyusunnya, sehingga 
banyak pembuat tes memilih tipe ini.49 

Kelemahan tipe ini karena terkadang kurang 
dipersiapkan dengan baik dan tergesa-gesa dalam 
membuat tes sehingga sering terjebak ke dalam 
pengungkapan pengetahuan hafalan saja. Aspek yang 
ditanyakan biasanya hanya fakta-fakta seperti nama 
orang, ibukota, defenisi dan lain sebagainya, dan hanya 
dituntut kesanggupan mengingatnya sehingga akibatnya 
jawabannya mudah ditebak. 

      b. Tipe Hasil Belajar: Pemahaman 
         Para ahli mengatakan bahwa tipe hasil yang lebih 
tinggi daripada pengetahuan adalah pemahaman. 
Misalnya seorang murid menjelaskan dengan susunan 
kalimatnya sesuai dengan hasil pemahamannya terhadap 

                                                 
49 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses, h. 24 
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apa yang didengar, yang dibaca, memberi contoh lain 
dari yang dicontohkan, atau memberi contoh kasus yang 
lain. Kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari 
pengetahuan. Dari hasil belajar tersebut, diharapkan 
terjadinya perubahan prilaku terjadi pada peserta didik. 
Menurut E. Mulyasa bahwa pada umumnya hasil belajar 
akan memberikan pengaruh dalam dua bentuk: (a) 
peserta didik akan mempunyai perspektif terhadap 
kekuatan dan kelemahannya atas prilaku yang 
diinginkan, dan (b) mereka mendapatkan bahwa prilaku 
yang diinginkan itu telah meningkat, baik setahap 
ataupun dua tahap, sehingga dari proses ini terjadi 
perubahan peningkatan dari tahap pengetahuan ke tahap 
pemahaman.50 

Nana Sudjana membagi pemahaman ke dalam tiga 
kategori. Pertama, tingkat terendah adalah pemahaman 
terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang 
sebenarnya, misalnya dari bahasa Inggris ke dalam 
bahasa Indonesia, mengartikan bendera merah puti dan 
lain sebagainya. Kedua, pemahaman penafsiran, 
menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang 
diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa 
bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang 
pokok dengan yang bukan pokok. Ketiga, atau tingkat 
tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan 
ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat di 
balik yang tertulis, dapat memperluas persepsi terhadap 
sesuatu sehingga ia dapat mengembangkan makna yang 
terkandung dalam sutau pernyataan. 

c. Tipe Hasil Belajar: Aplikasi 
Yang dimaksud aplikasi dalam hal ini adalah penggunaan 
abstraksi pada situasi kongkret atau situasi khusus. 
Abstraksi tersebut bisa berupa ide, teori atau petunjuk 
teknis. Menerapkan abstraksi ke dalam situasi baru 
disebut aplikasi. Mengulang-ulang menerapkannya pada 

                                                 
50 E. Mulyasa, Kurikulum yang Disempurnakan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 244 
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situasi lama akan beralih menjadi pengetahuan hapalan 
atau keterampilan. Suatu situasi tetap dianggap sebagai 
situasi baru apabila tetap terjadi pemecahan masalah. 
Kecuali itu, ada unsur lagi yang perlu masuk, yaitu 
abstraksi tersebut perlu berupa prinsip atau generalisasi, 
yakni sesuatu yang umum sifatnya untuk diterapkan 
pada situasi khusus 

      d.Tipe Hasil Belajar: Analisis 
          Tipe hasil belajar ini merupakan usaha memilah suatu 

integritas menjadi unsur- unsur atau bagian-bagian 
sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya. Analisis 
merupakan kecakapan yang kompleks, yang 
memanfaatkan kecakapan dari tige tipe sebelumnya. 
Dengan analisis, diharapkan seseorang memiliki 
pemahaman yang komprehensif dan dapat memilahkan 
integritas menjadi bagian-bagian yang tetap terpadu, 
untuk beberapa hal memahami prosesnya, untuk hal lain 
memahami cara kerjanya. Apabila seseorang kecakapan 
analisis tersebut telah dimiliki seseorang, maka ia akan 
dapat mengaplikasikannya pada situasi baru secara 
kreatif. 

      e. Tipe Hasil Belajar: Sintesis 
Sintesis merupakan penyatuan unsur-unsur atau bagiann 
bagian ke dalam bentuk menyeluruh. Beberapa tipe 
sebelumnya telah disebutkan seperti pengetahuan 
hafalan, berpikir pemahaman, berpikir aplikasi, dan 
analisis dapat dipandang sebagai berpikir konvergen 
yang satu tingkat lebih rendah daripada berpikir 
divergen. Dalam berpikir konvergen pemecahan atau 
jawabannya akan sudah diketahui berdasarkan yang 
sudah dikenalnya. Sedangkan berpikir sintesis disebut 
divergen. Dalam berpikir divergen pemecahan atau 
jawabannya belum dapat dipastikan. Mensintesiskan 
unit-unit tersebut tidak sama dengan mengumpulkannya 
ke dalam kelompok-kelompok besar. Berpikir sintesis 
merupakan salah satu terminal untuk menjadikan orang 
lebih kreatif. Sedangkan berpikir merupakan salah satu 
hasil yang hendak dicapai dalam pendidikan. Seseorang 
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kreatif sering menemukan atau menciptakan sesuatu 
yang baru.51 

      f. Tes Hasil Belajar Evaluasi 
Secara umum evaluasi diartikan sebagai 

penilaian/penaksiran terhadap pertumbuhan dan 
kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan dalam hukum16 dan hasil penilaian/evaluasi 
dapat dinyatakan secara kualitatif atau pun kuantitaif. 
Dengan demikian, evaluasi merupakan pemberian 
keputusan tentang nilai sesuatu yang boleh jadi dilihat 
dari sisi tujuan, cara bekerja, pemecahan, metode, materil 
dan lain-lain. Dilihat dari segi ini, maka dalam melakukan 
evaluasi perlu adanya suatu kriteria yang jelas dan 
terukur atau memiliki standar tertentu. Satu contoh tes 
dalam bentuk essay, standar atau kriteria tersebut muncul 
dalam bentuk frase “menurut pendapat saudara” atau 
“menurut teori tertentu“. Frase pertama agak sulit menilai 
mutunya karena lingkup variasi kriterinya sangat luas. 
Sedangkan frase kedua agak lebih lebih mudah karena 
jelas standarnya yaitu adanya menunjuk teori tertentu. 
Jadi, dalam menyusun item tes hendaknya menyebutkan 
kriteria secara eksplisit. Dalam mengetes kecakapan 
evaluasi, Nana Sudjana menawarkan setidak- tidaknya 
enam kategori harus dimiliki seseorang yaitu: 
1) Dapat memberikan evaluasi tentang ketepatan suatu 

karya atau dokumen. 
2) Dapat memberikan evaluasi satu sama lain antara 

asumsi, evidensi, dan kesimpulan. Dengan kecakapan 
ini, diharapkan seseorang mampu mengenal bagian-
bagian serta keterpaduannya. 

3) Dapat memahami nilai serta sudut pandang yang 
dipakai orang dalam mengambil suatu keputusan. 

4) Dapat mengevaluasi suatu karya dengan 
memperbandingkannya dengan karya lain yang 
relevan. 

                                                 
51 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses, h. 28 
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5) Dapat mengevaluasi suatu karya dengan 
menggunakan suatu kriteria yang telah ditetapkan. 

6) Dapat mengevaluasi suatu karya dengan 
menggunakan sejumlah criteria yang eksplisit. 

Hasil belajar di bidang evaluasi tidak hanya meliputi 
aspek kognitif, tetapi juga meliputi apektif dan 
psikomotoris. Untuk melengkapi hasil di atas, berikut 
uraian tentang hasil belajar afektif. 
 

     2. Ranah Afektif 
Afektif, merupakan ranah yang berkaitan dengan 

sikap dan nilai. Sebagian ahli mengatakan bahwa sikap 
seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila sese- 
orang memiliki penguasaan kognitif yang tinggi. Dalam 
kasus ujian nasional, setiap kali diselenggarakan oleh 
pemerintah sangat menonjol bahwa yang menjadi 
prioritas penilaian hanya mengukur ranah kognitif dan 
hampir melupakan ranah afektif. Ranah ini terkadang 
kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Memang 
para ahli mengakui bahwa alat-alat untuk mengukur segi 
afektif sangat sukar dikembangkan.52 Hal tersebut 
disebabkan karena sulitnya membuat pertanyaan yang 
berkaitan dengan afektif siswa terhadap mata pelajaran. 
Salah satu contoh soal kalau membuat pertanyaan ranah 
kognit adalah seperti, “apa yang dapat dilakukan oleh peserta 
didik”, maka kalau soal dari segi ranah afektifnya 
pertanyaannya adalah seperti “apa yang mau dilakukan oleh 
peseta didik.” Sebagai akibat dari sulitnya membuat 
pertanyaan yang bersifat afektif, maka para guru lebih 
banyak menilai ranah kognitif semata. Tipe hasil belajar 
afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku 
seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, 
motivasi belajar, menghargai guru, dan teman-teman 
sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Daryanto 

                                                 
52 W.James Pophan dan Eva L. Baker, Estabilishing Instructional Golols 

and Systematic Instruction diterjemahkan oleh Amirul Hadi dengan judul 
Teknik Mengajar Secara Sistematis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.33 
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mengemukakan ranah afektif meliputi lima kemampuan 
yaitu: 

1) Menerima (receiving). Dalam kondisi ini, peserta didik 
memiliki kesediaan atau kemauan untuk ikut dalam 
fenomena atau stimulus khusus (kegiatan dalam kelas, 
musik, baca buku dan lain sebagainya). Sikap ini 
memperlihatkan adanya minat peserta didik untuk 
melakukan sesuatu. 

2) Menjawab (responding). Kondisi ini berkaitan dengan 
partisipasi peserta didik. Pada tingkat ini, peserta didik 
tidak hanya menghadiri suatu fenomena tertentu, tetapi 
juga mereaksi terhadapnya dengan salah satu cara. 
Hasil belajar dalam jenjang ini dapat menekankan 
kemauan untuk menjawab (misalnya secara sukarela 
membaca buku tanpa ditugaskan) atau kepuasan dalam 
menjawab (misalnya untuk kenikmatan atau 
kegembiraan.) 

3) Menilai (valuing). Jenjang ini bertalian denga nilai yang 
dikenakan siswa terhadap suatu objek, fenomena, atau 
tingkah laku tertentu. Jenjang ini mulai dari hanya 
sekedar penerimaan nilai (ingin memperbaiki 
keterampilan kelompok) sampai ke tingkat komitmen 
yang lebih tinggi (menerima tanggung jawab untuk 
fungsi kelompok yang lebih efektif). 

4) Organisasi (organization). Tingkat ini berhubungan 
dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, 
menyelesaikan/memecahkan konflik di antara nilai-
nilai itu dan mulai membentuk suatu sistem nilai yang 
konsisten secara internal. 

5) Karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai 
(characterization by a value or value compelx). Pada jenjang 
ini, individu memiliki sistem nilai yang mengontrol 
tingkah lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama 
sehingga membentuk karakteristik “pola hidup”. Jadi, 
tingkah lakunya menetap, konsisten, dan dapat 
diramalkan. Hasil belajar meliputi sangat banyak 
kegiatan, tetapi penekanan lebih besar diletakkan pada 
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kenyataan bahwa tingkah laku itu menjadi ciri khas 
atau karakteristik peserta didik. 

   3.  Ranah Psikomotoris 
Kesempurnaan ranah psikomotoris dapat diukur dari 

sejauhmana rana kognitf dan afektif memberi pengaruh 
yang signifikan. Kecakapan psikomotis seseorang adalah 
segala keterampilan aktifitas jasmaniah yang kongkrit 
dan mudah diamati, baik kuantitasnya maupun 
kualitasnya, karena sifatnya sangat terbuka untuk 
diamati. Kecakapan psikomotoris peserta didik 
merupakan manifestasi wawasan pengetahuan yang 
dimiliki dengan tingkat kesadaran, sikap mental, dan 
keterampilannya. Dalam pendidikan Islam, penilaian 
terhadap aspek psikomotorisnya terutama ditekankan 
pada unsur pokok prilaku beribadah seseorag, misalnya 
salat, puasa, naik haji, membaca Alquran, dan 
semisalnya.53 

Evaluasi dalam aspek psikomotoris dapat dibagi atas 
lima taraf, yaitu: (a) persepsi, yaitu mencakup 
kemampuan menafsirkan rangsangan, (b) kesiapan yakni 
mencakup tiga aspek yaitu: intelektual, fisis, dan 
emosional, (c) gerakan terbimbing, yakni kemampuan 
yang merupakan bagian dari keterampilan yang lebih 
kompleks, (d) gerakan terbiasa yakni terampil melakukan 
suatu perbuatan, dan (e) gerakan kompleks, yakni 
melakukan perbuatan motoris yang kompleks dengan 
lancar, luwes, gesit, atau lincah.54 

Versi lain membagi hasil belajar psikomotoris 
tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 
kemampuan bertindak individu ke dalam enam tingkatan 
keterampilan yaitu: 
1) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang 

tidak sadar). 
2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

                                                 
53 Mappanganro, Implementasi Pendidikan 
54Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), h.17 
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3) Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya 
membedakan visual auditif,motoris, dan lain-lain. 

4) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, 
keharmonisan, dan ketepatan. 

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan 
sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. 

6) Kemampuan yang berkenan dengan komunikasi.55 
Hasil belajar yang dikemuakan di atas sebenarnya tidak 

berdiri sendiri, tetapi selalu memiliki keterkaitan anatara satu 
dengan yang lainnya. Misalnya, seseorang yang kognisinya 
baik, maka sangat mungkin sikap afektifnya dan 
psikomotorisnya juga  akan meningkat. 

Dengan demikian di ketahui objek-objek evaluasi dalam 
pendidikan adalah ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 
psikomotoris. Adapun cara mengevaluasinya adalah dengan 
menyesuaikan objek penilaian dalam pendidikan. Kalau 
yang dinlai adalah kognitif, maka dibuat alat evaluasi untuk 
mengetahui tingkat penguasaan peserat didik terhadap 
bahan pembelajaran,kalau afektifnya maka dinlihat sikap 
peserta didik terhadap apa yang ditugaskan dan jika 
psikomotorisnya, maka dilihat sejauhmana peserta didik 
dapat mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari apa 
yang telah diajarkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses, h. 31 
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BAB III 
TEKNIK PENGUMPULAN DATA TES 

 
 
A.  Pendahuluan 

Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di 
dalam langkah penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data 
jauh lebih penting lagi, terutama apabila peneliti 
menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah 
untuk memasuki unsur minat peneliti. Itulah sebabnya 
menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani 
secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan 
kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat. 56 

Dalam proses pengumpulan data, peneliti benar-benar 
diharapkan mampu berinteraksi dengan obyek sasaran 
penelitian. Dengan arti kata peneliti menggunakan 
pendekatan alamiah dan peka terhadap gejala-gejala yang 
dilihat, didengar, dirasakan dan dipikirkan. Keberhasilan 
penelitian amat tergantung dari data lapangan maka 
ketepatan, ketelitian dan keluwesan pencatatan informasi 
yang diamati di lapangan amat penting artinya.57 

Untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya 
kemampuan objek yang diteliti, maka digunakanlah tes. 
Instrumen yang berupa tes dapat digunakan untuk 
mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi.  

Proses pembelajaran melibatkan dua subjek, yaitu 
guru dan siswa akan menghasilkan suatu perubahan pada 
diri siswa akan menghasilkan suatu perubahan pada diri 
siswa sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Perubahan 
yang terjadi pada diri siswa sebagai akibat kegiatan 
pembelajaran bersifat non-fisik seperti perubahan sikap, 
pengetahuan maupun kecakapan. Berbagai perubahan yang 

                                                 
56Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 265 
57Saipul Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data 

Kuantitatif dan Kualitatif, (Palembang: Rafah  Press, 2011 ),  h. 94. 
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terjadi pada diri siswa sebagai hasil proses pembelajaran 
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu output dan outcome. 
Output merupakan kecakapan yang dikuasai siswa yang 
segera dapat diketahui setelah mengikuti serangkaian 
proses pembelajaran.58 
 Evaluasi mempunyai arti yang berbeda untuk guru 
yang berbeda. Evaluasi merupakan proses yang 
menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat 
dicapai. Evaluasi juga merupakan proses memahami, 
memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan 
suatu informasi bagi keperluan pengambilan keputusan. 
Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan kontinyu 
agar dapat menggambarkan kemampuan para siswa yang 
dievaluasi. 
 Evaluasi proses belajar mengajar juga memiliki 
beberapa fungsi penting, yaitu: a) sebagai alat guna 
mengetahui apakah peserta didik telah menguasai 
pengetahuan atau keterampilan yang telah diberikan oleh 
guru, b) mengukur macam-macam aspek belajar yang 
bervariasi, c) sebagai sarana untuk mengetahui apa yang 
siswa telah ketahui, d) memotivasi belajar siswa, 
menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan konseling, 
dan  f) menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan 
kurikulum.59 
 Dalam pelaksanaannya, evaluasi dapat ditempuh 
melalui dua cara, yaitu teknik tes dan non-tes: 1) teknik tes; 
tes tertulis, tes lisan, dan tes oerbuatan. 2) tes non-tes; 
angket, wawancara, observasi, kuisioner.60 
 Secara garis besar, evaluasi dalam pendidikan dapat 
dibedakan menjadi dua macam bentuk, yaitu tes dan 
nontes. Tes dibedakan menjadi tes tertulis yang merupakan 
paling sering digunakan oleh seorang guru dan tes tidak 

                                                 
58M. Sukardi, Evaluasi Pendidikan (Prinsip dan Operasionalnya), 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011 ), h. 14. 
59Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012), h 25. 
60Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta,2008), h. 203. 
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tertulis atau tes lisan. Alat nontes pada umumnya 
digunakan untuk mengevaluasi penampilan dan aspek-
aspek belajar dari siswa. Pada tes tertulis yang juga 
termasuk sebagai kelompok evaluasi menggunakan paper 
dan pensil menurut bentuk itemnya dapat dibedakan 
menjadi dua macam, yaitu tes subyektif dan tes obyektif. 
Pada kesempatan ini pembahasan kami akan di fokuskan 
pada tes subyektif. Lebih khusus lagi mengenai teknik 
pengumpulan data tes (melengkapi, jawaban singkat, esai 
bebas, esai terbatas). 
 

B.  Teknik Pengumpulan Data Tes 
Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang 

mempunyai tujuan, tujuan tersebut dinyatakan dalam 
rumusan kemampuan atau perilaku yang diharapkan 
dimiliki siswa setelah menyelesaikan kegiatan belajar. 
Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran 
serta kualitas proses belajar mengajar yang telah 
dilaksanakan, perlu dilakukan suatu usaha penilaian atau 
evaluasi terhadap hasil belajar siswa.  

Kegunaan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa 
jauh siswa telah menguasai tujuan pelajaran yang telah 
ditetapkan, juga dapat mengetahui bagian-bagian mana dari 
program pengajaran yang masih lemah dan perlu 
diperbaiki. Salah satu cara yang digunakan dalam evaluasi 
diantaranya dengan menggunakan teknik pengumpulan 
data tes, melalui tes kita dapat mengetahui sejauh mana 
kemampuan siswa dalam menerima pelajaran yang telah 
diberikan. 

Bentuk tes ada yang berupa tes nonverbal (perbuatan) 
dan verbal. Tes nonverbal dipakai untuk mengukur 
kemampuan psikomotor. Tes verbal dapat berupa tes tulis 
dan dapat berupa tes lisan. Tes tulis dapat dikategorikan 
menjadi dua. Yaitu tes obyektif dan tes non-obyektif. Tes 
tertulis dilakukan untuk mengungkap penguasaan siswa 
dalam aspek/ranah kognitif mulai dari jenjang 
pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, 
sampai evaluasi. Bentuknya instrumennya dapat berupa 
isian singkat, menjodohkan, pilihan ganda, pilihan 
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berganda, uraian objektif, uraian non-objektif, hubungan 
sebab akibat, hubungan konteks, klasifikasi, atau 
kombinasinya.61 

Tes secara harfiah berasal dari bahasa Perancis Kuno 
“testum” artinya “piring untuk menyisihkan logam-logam 
mulia”. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan test yang 
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “tes”, 
“ujian” atau “percobaan”. Dan dalam bahasa Arab di sebut 
“Imtihan”. Tes secara istilah adalah alat atau prosedur yang 
digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian.62 

Tes juga dapat didefinisikan sebagai himpunan 
pertanyaan yang harus dijawab atau pertanyaan yang harus 
dipilih dengan tujuan untuk mengukur aspek perilaku 
tertentu dari orang yang dikenai tes. Biasanya dalam 
kegiatan proses belajar mengajar, murid diberikan sejumlah 
pertanyaan atau tugas dari guru. Pertanyaan tersebut dapat 
dalam bentuk pertanyaan dikelas, tugas pekerjaan rumah 
(PR), atau bentuk lain yang tujuannya untuk mendapatkan 
informasi tertentu, sesuai dengan isi tugas yang ada. 
Tindakan yang demikian itu merupakan bentuk-bentuk tes 
tulis.63 

Tes juga diartikan suatu alat atau prosedur yang 
sistematis dan obyektif untuk memperoleh data-data atau 
keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, 
dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat.64 

Menurut Muchtar Bukhori dalam bukunya “Teknik-
teknik Evaluasi” yang di kutip oleh Suharsimi Arikunto, 
bahwa tes ialah suatu percobaan hasil-hasil pelajaran 
tertentu pada seseorang murid atau kelompok murid. 
Selanjutnya, menurut definisi yang dikutip dari Webster‟s 
Collegiate, bahwa tes adalah serentetan pertanyaan atau 

                                                 
61http://makalahguru.blogspot.com/2012/07/teknikpenilaian.html

/ diakses pada 7 April 2015. 
62 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005) h. 66. 
63http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/01/13/makalah-

teknik-pengumpulan-data-tes/, diakses pada, 7 April 2015  
64Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Yogyakarta: 

Bumi Aksara 1993) h. 29. 

http://makalahguru.blogspot.com/2012/07/teknikpenilaian.html/
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latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 
keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau 
bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.65 

Menurut Amir Daien Indrakusuma yang dikutip oleh 
Daryanto bahwa, tes adalah suatu alat atau prosedur yang 
sistematis dan obyektif untuk memperoleh data-data atau 
keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, 
dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat.66 

Selanjutnya tes juga diartikan sebagai alat ukur yang 
sering digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa 
mencapai kompetensi. Dalam kasus tertentu sering kali 
hasil tes digunakan sebagai satu-satunya kriteria 
keberhasilan.67 

Dari beberapa kutipan definisi di atas dapat di tarik 
kesimpulan bahwa tes merupakan alat pengumpul 
informasi atau alat ukur yang sering digunakan untuk 
mengukur keberhasilan siswa setelah mengikuti proses 
pembelajaran. Atau dengan kata lain tes merupakan 
serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 
digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, 
kecerdasan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki 
seseorang atau kelompok. 

Bentuk tes yang sering dipakai dalam proses belajar 
mengajar pada hakikatnya dapat dikelompokkan menjadi 
tiga bentuk, yaitu: 
1) Tes tulisan, adalah tes yang dilakukan dengan cara 

siswa menjawab sejumlah item soal dengan cara tertulis. 
Ada dua jenis tes yang termasuk ke dalam tes tulisan ini, 
yaitu tes esai dan tes objektif. 

2) Tes lisan, adalah bentuk tes yang menggunakan bahasa 
secara lisan. Tes ini bagus untuk menilai kemampuan 
nalar siswa. 

                                                 
65 Ibid 
66 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),           

h. 35. 
67 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: 

Kencana, 2010), h. 235. 
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3) Tes pebuatan, adalah tes dalam bentuk peragaan. Tes ini 
cocok manakala kita ingin mengetahui kemampuan dan 
keterampilan seseorang mengenai sesuatu. 

Adapun yang akan kita fokuskan pada kesempatan ini ialah 
pembahasan mengenai bentuk tes tertulis, lebih spesifik 
kami jelaskan mengenai tes esai bebas, esai terbatas, 
melengkapi, dan jawaban singkat. 

 
C. Tes Uraian (Essay Test) 

Tes uraian atau esai merupakan salah satu bentuk tes 
tertulis, yang susunannya terdiri atas item-item pertanyaan 
yang masing-masing mengandung permasalahan dan 
menuntut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang 
merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Tes esai dapat 
juga disebut sebagai tes dengan menggunakan pertanyaan 
terbuka, di mana tes tersebut siswa diharuskan menjawab 
sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para siswa, 
dan jika dilihat dari aspek jawaban yang diberikan oleh 
siswa. 

Menurut Grounlund (1990), tes esai dapat dibedakan  
menjadi dua macam, yaitu: tes esai dengan jawaban 
panjang, dan tes esai dengan jawaban singkat. Tes esai 
dikatakan dengan jawaban panjang, apabila dalam aplikasi 
tes memerlukan jawaban siswa secara luas. Evaluator dalam 
hal ini, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk 
memberikan jawaban secara tuntas, dan jelas. Adapun tes 
esai dengan jawban singkat, apabila dalam menjawab para 
siswa hanya diminta menguraikan ide-idenya secara singkat 
dan tepat sesuai dengan spasi atau ruang yang disediakan 
oleh para evaluator. Jawaban pertanyaan biasanya 
mengarah kepada jawaban yang lebih spesifik dan lebih 
pasti seperti jawban yang telah dibuat evaluator.68 

Bentuk uraian (esai) dapat digunakan untuk mengukur 
kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh bentuk 
objektif. Disebut bentuk uraian, karena menuntut peserta 
didik untuk menguraikan, mengorganisasikan teknik, dan 

                                                 
68 Sukardi, M. Evaluasi Pendidikan (Prinsip dan Operasionalnya). 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h. 94. 
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gaya yang berbeda satu dengan lainnya. Bentuk uraian 
sering juga disebut bentuk subjektif karena dalam 
pelaksanaannya sering dipengaruhi oleh faktor subjektivitas 
guru. Dilihat dari luas-sempitnya materi yang ditanyakan, 
maka tes bentuk uraian ini dapat dibagi menjadi dua 
bentuk, yaitu uraian/esai bebas dan uraian/esai terbatas.69 
Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa tes esai menuntut 
siswa untuk dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali 
dan terutama harus mempunyai daya kreatifitas yang 
tinggi.70 

Tes uraian (essay test), yang juga sering dikenal dengan 
tes subyektif, adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang 
memiliki karakteristik sebagaimana dikemukakan berikut 
ini: 

Pertama, tes tersebut berbentuk pertanyaan atau 
perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau 
paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang.  

Kedua, bentuk-bentuk pertanyaan atau perintah itu 
menuntut kepada testee untuk memberikan penjelasan, 
komentar, penafsiran, membandingkan, membedakan dan 
sebagainya.  

Ketiga, jumlah butir soalnya umumnya terbatas, yaitu 
berkisar antara lima sampai dengan sepuluh butir.  

Keempat, pada umumnya butir-butir soal tes uraian itu 
diawali dengan kata-kata: “Jelaskan....”, ”Terangkan....”, 
“Uraikan....”, “Mengapa....”, “Bagaimana....”, atau kata-kata 
lain yang serupa dengan itu.71 

 
D. Macam-Macam Tes 

1. Esay Bebas 
Tes uraian bebas merupakan bentuk tes uraian yang 

memberi kebebasan kepada peserta tes untuk 
mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan 

                                                 
69 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010) h. 125. 
70 R. Suharno, Testologi Pengantar, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984) h. 

29-30. 
71 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi., h. 100. 
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gagasannya dalam menjawab soal tes. Jawaban peserta tes 
bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak terstruktur. Tes esai 
bebas, yakni tes yang soal-soalnya harus dijawab dengan 
uraian secara bebas sesuai dengan apa yang diketahuinya. 

Tes esai bebas merupakan tes esai yang memberikan 
kesempatan kepada siswa-siswi untuk menjawab soal 
sesuai dengan sistematika jawaban siswa-siswi seluas-
luasnya. Dalam tes esai bebas siswa-siswi tidak dibatasi 
mereka bebas memberikan jawaban sesuai dengan 
perspektif mereka, dan dianggap benar selama argumen 
jawaban yang dikemukakan siswa-siswi tidak keluar 
jawaban atau menyimpang dari materi soal yang 
ditanyakan dan jawaban bersifat logis.72 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan 
bahwa, tes uraian bebas merupakan bentuk tes yang 
menyajikan butir soal uraian yang sifatnya bebas atau 
terbuka tidak ada batasan tertentu, dalam arti memberi 
kebebasan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan dan 
mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab 
soal tes. 

Dalam bentuk ini peserta didik bebas untuk menjawab 
soal dengan cara sistematis sendiri. Peserta didik bebas 
mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. 
Oleh karena itu, setiap peserta didik mempunyai cara dan 
sistematika yang berbeda-beda. Namun, guru tetap harus 
mempunyai acuan atau patokan dalam mengoreksi jawaban 
peserta didik nanti. 

Contoh: 
1) Jelaskan pengaruh paham nasionalisme di Eropa 

terhadap perkembangan nasionalisme di Asia dan 
Afrika! 

2) Jelaskan alasan mengapa sistem ekonomi yang dianut 
suatu negara berbeda-beda! 
Untuk menjawab butir soal di atas dengan baik, peserta 

tes harus memiliki kemampuan mengingat fakta historis 
tumbuhnya nasionalisme di Asia dan Afrika. Setelah itu ia 

                                                 
72 Kris Setyaningsih, Evaluasi Pembelajaran, (Palembang: Rafah Pers, 

2010), h. 35. 
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harus mengorganisasikan dalam pikirannya dan 
menyusunnya dalam suatu urutan yang logis dan dengan 
menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh orang lain. 
Peserta ujian diberi kebebasan sepenuhnya untuk menjawab 
menurut gaya bahasa dan gaya kognitifnya masing-masing.  

Dengan demikian, maka keterampilan mengekpresikan 
pikiran dalam bentuk tertulis akan besar sekali 
kontribusinya dalam menjawab soal ujian tipe ini. Bentuk 
soal seperti ini baik sekali untuk mengukur hasil belajar 
pada tingkatan aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreatifitas. 

Contoh butir-butir soal esai bebas lainnya, misalnya 
sebagai berikut: 
1) Allah telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita yang 

amat banyak, sehingga kita tak mampu untuk 
menghitungnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita 
mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah SWT. 
Jelaskan bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat 
Allah itu sesuai dengan ajaran Rasulullah! 

2) Di dalam ibadah haji ada istilah rukun dan wajib haji. 
Kedua-duanya harus dilakukan oleh orang yang naik 
haji. Coba anda jelaskan perbedaan antara rukun dan 
wajib haji tersebut! 

2.   Esay Terbatas 
Tes esai terbatas, yakni yang soalnya menuntut 

jawaban dalam bentuk uraian yang telah terarah. Tes 
uaraian ini lebih mudah memeriksanya, karena dapat lebih 
mudah ditetapkan standar jawaban yang benar. 

Esai terbatas adalah tes esai yang butir soalnya 
memberikan batasan kepada siswa-siswi dalam 
menjawabnya. Dalam bentuk ini, pertanyaan-pertanyaan 
yang dibuat diarahkan pada hal-hal tertentu atau dilakukan 
pembatasan tertentu dari jawaban orang yang akan dites 
(testee). Jawaban yang dikemukakan testee dibatasi dari segi 
ruang lingkup, sudut pandang menjawabnya, dan 
indikator-indikatornya. Pertanyaan yang dikembangkan 
oleh penulis soal terikat pada tagihan jawaban yang bersifat 
terbatas kebenarannya.73 

                                                 
73 Ibid, h 36 
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Pada tes uraian atau esai bentuk terbatas, jawaban yang 
dikehendaki muncul dari testee adalah jawaban yang 
sifatnya sudah lebih terarah (dibatasi).74[23] Sebenarnya 
setiap butir soal tes uraian tertuang dalam bentuk susunan 
kalimat yang cukup pendek, namun jawaban atas butir-
butir soal tersebut akan berupa uraian kalimat yang panjang 
lebar. 

Tes uraian terbatas merupakan bentuk tes uraian yang 
memberi batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu 
kepada peserta tes dalam menjawab soal tes. Batasan atau 
rambu tersebut mencakup format, isi, dan ruang lingkup 
jawaban. Jadi soal tes uraian terbatas itu harus menentukan 
batas jawaban yang dikehendaki. Batasan itu meliputi 
konteks jawaban yang diinginkan, jumlah butir jawaban 
yang dikerjakan, keluasan uraian jawaban dan luas jawaban 
yang diminta. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan 
bahwa, tes esai terbatas merupakan bentuk tes yang 
menyajikan butir soal uraian yang sifatnya tidak bebas atau 
terikat oleh batasan-batasan tertentu, dalam menjawab soal 
bentuk uraian atau esai terbatas ini, peserta didik harus 
mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasnya. 
Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka 
ragam, tetap harus ada pokok-pokok penting yang terdapat 
dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas 
yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soal. 

Contoh: 
GBHN menentukan bahwa ada delapan pemerataan 

pembangunan. Sebutkan kedelapan jalur pemerataan 
tersebut secara berurutan. Pilihlah salah satu ang saudara 
kuasai, definisikan artinya dan berilah tiga contoh 
pelaksanaannya dalam bidang ekonomi. Uraian saudara 
diharapkan tidak lebih dari satu halaman! 

Untuk menjawab butir soal di atas peserta tes lebih 
terikat dibandingkan dengan contoh sebelumnya. Peserta 
tidak dapat memilih dengan bebas penyajiannya. Ia harus 
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menginstruksikan butir soal untuk menjawab. Tetapi 
peserta tes tetap memiliki kebebasan untuk menjawab 
menurut pola kognitifnya sendiri, dan ia juga mempunyai 
kebebasan mengekspresikan dalam gayanya sendiri. Butir 
soal jenis uraian bebas berbatas ini sebaiknya digunakan 
untuk mengukur hasil belajar tingkat pemahaman, aplikasi 
dan analisis. 

Contoh butir-butir soal esai terbatas lainnya, misalnya 
sebagai berikut: 
1) Diantara obyek pembahasan dalam ilmu kalam adalah 

mengenai perbuatan manusia dan kekuasaan Tuhan. 
Dalam masalah ini, keempat aliran besar dalam ilmu 
kalam yaitu Muktazilah, Asy’ariyah, Maturidiyah 
Bukhara, dan Maturidiyah Samarkand, mempunyai 
pendapat yang tidak sama. Jelaskan pendapat keempat 
aliran tersebut! 

2) Di masa Khulafaur Rasyidin, tercatat tiga peristiwa 
peperangan antara kaum muslim mengahdapi Romawi. 
Sebutkan dan jelaskan secara singkat ketiga peristiwa 
dimaksud! 

   3. Mengkonstruksikan Pertanyaan Esay 
Untuk meningkatkan mutu pertanyaan esai sebagai alat 

pengukur hasil belajar yang kompleks, perlu diperhatikan 
oleh para evaluator. Berikut adalah cara-cara dalam 
menyusun tes esai: 
a) Guru hendaknya memfokuskan pertanyaan esai pada 

materi pembelajaran yang tidak dapat diungkap 
dengan bentuk tes lain misalnya tes objektif. 

b) Guru hendaknya memformulasikan item pertanyaan 
yang mengungkap perilaku spesifik yang diperoleh 
dari pengalaman hasil belajar.  

c) Item-item pertanyaan tes esai sebaiknya jelas dan tidak 
menimbulkan kebingungan sehingga para siswa dapat 
menjawab dengan tidak ragu-ragu. 

d) Sertakan petunjuk waktu pengerjaan untuk setiap 
pertanyaan, agar para siswa dapat memperhitungkan 
kecepatan berpikir, menulis, dan menuangkan ide 
sesuai dengan waktu yang disediakan. 
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e) Ketika mengonstruksi sejumlah pertanyaan esai, para 
guru hendaknya menghindari penggunaan pertanyaan 
pilihan.75 

    4. Kelebihan Tes Uraian atau Tes Esay 
     Dalam proses belajar mengajar di kelas, tes esai masih 
banyak digunakan oleh para guru, karena tes esai 
memiliki beberapa kelebihan, yakni tes esai dapat 
digunakan untuk menilai hal-hal yang berkaitan erat 
dengan beberapa butir berikut: 
a. Mengukur proses mental para siswa dalam 

menuangkan ide ke dalam jawaban item secara tepat. 
b. Mengukur kemampuan siswa dalam menjawab 

melalui kata dan bahasa mereka sendiri. 
c. Mendorong siswa untuk mempelajari, menyusun, 

merangkai, dan menyatakan pemikiran siswa secara 
aktif. 

d. Mendorong siswa untuk berani mengemukakan 
pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat 
mereka sendiri. 

e. Mengetahui seberapa jauh siswa telah memahami dan 
mendalami suatu permasalahan atas dasar 
pengetahuan yang diajarkan di dalam kelas.76 
Menurut Anas Sudijono dalam bukunya Evaluasi 

Pendidikan, ada beberapa kelebihan atau keunggulan yang 
dimiliki oleh tes uraian, diantaranya: 
a) Tes uraian merupakan jenis tes hasil belajar yang 

pembuatannya dapat dilakukan dengan mudah dan 
cepat. Hal ini disebabkan karena kalimat-kalimat soal 
pada tes uraian itu adalah cukup pendek, sehingga 
dalam penyusunannya tidak terlalu sulit dan tidak 
terlalu banyak memakan waktu, tenaga, pikiran, 
peralatan dan biaya.77 

b) Dengan menggunakan tes esai, dapat dicegah 
kemungkinan timbulnya permaianan spekulasi di 
kalangan testee. Hal ini dimungkinkan karena hanya 

                                                 
75 M. Sukardi, Evaluasi Pendidikan..., h. 96. 
76 Ibid., h. 101 
77 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi., h. 102. 
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testee yang mampu memahami pertanyaan atau 
perintah yang diajukan dalam tes itu sajalah yang 
akan dapat memberikan jawaban yang benar dan 
tepat. Adapun bagi testee yang tidak memahami 
butir-butir pertanyaan atau perintah yang 
dikemukakan dalam tes tersebut, kecil sekali untuk 
dapat memberikan jawaban dengan benar dan tepat. 

c) Melalui butir-butir soal tes esai penyususnan soal 
akan dapat mengetahui seberapa jauh tingkat 
kedalaman dan tingkat penguasaan testee dalam 
memahami materi yang ditanyakan dalam tes 
tersebut. 

d) Dengan menggunakan tes esai, testee akan terdorong 
dan terbiasa untuk berani mengemukakan  pendapat 
dengan menggunakan susunan kalimat dan gaya 
bahasa yang merupakan hasil olahannya sendiri. 

 
    5.  Kelemahan Tes Uraian atau Tes Esay 
        Disamping beberapa kelebihan seperti yang telah 

diuraikan di atas, ternyata tes esai juga memiliki beberapa 
kelemahan yang perlu diperhatikan oleh seorang guru, di 
antaranya sebagai berikut: 

a) Dalam memeriksa jawaban pertanyaan tes esai, ada 
kecenderungan pengaruh subjektif yang selalu 
muncul dalam pribadi seorang guru. Ini terjadi, 
utamanya ketika telah terjadi hubungan moral yang 
baik antara para siswa dengan guru. 

b) Pertanyaan esai yang disusun oleh seorang guru 
atau evaluator cenderung kurang bisa mencakup 
seluruh materi yang telah diberikan. 

c) Bentuk pertanyaan yang memiliki arti ganda, sering 
membuat kesulitan pada siswa sehingga 
memunculkan unsur-unsur menerka dan menjawab 
dengan ragu-ragu, ditambah lagi aspek mana yang 
ditekankan juga sukar dipastikan.78 

                                                 
78 M. Sukardi, Evaluasi Pendidikan…, h. 97 
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Menurut Anas Sudijono dalam bukunya Evaluasi 
Pendidikan, ada beberapa kekurangan atau kelemahan 
yang dimiliki oleh tes uraian atau tes esai, diantaranya: 
a) Tes ini pada umumnya kurang dapat menampung 

atau mencakup dan mewakili isi dan luasnya materi 
atau bahan pelajaran yang telah diberikan kepada 
testee, yang seharusnya diujikan dalam tes hasil 
belajar. Seperti diketahui, jumlah butir-butir soal tes 
uraian itu sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi 
pembuat soal untuk menysusun soal dalam jumlah 
yang sangat terbatas, akan tetapi dalam 
keterbatasannya itu, butir-butir soal tes tersebut harus 
dapat menjadi “wakil” bagi keseluruhan materi 
pelajaran yang telah diberikan atau telah 
diperintahkan untuk dipelajari kepada testee. 

b) Cara mengoreksi jawaban soal tes esai cukup sulit. 
Hal ini disebabkan karena sekalipun butir soalnya 
sangat terbatas, namun jawabannya busa panjang 
lebar dan sangat bervariasi, sehingga pekerjaan 
koreksi akan banyak mwnyita waktu, tenaga dan 
pikiran. 

c) Dalam pemberian skor hasil tes esai, terdapat 
kecenderungan bahwa testee lebih banyak bersifat 
subyektif.79 

 

     6. Menskor Tes Uraian atau Tes Esay 
      Memberikan skor tes esai dapat dikatakan mudah 
dan juga dapat dikatakan sukar. Dikatakan mudah, 
karena setiap guru pasti merasa bisa menilai jawaban 
yang diberikan oleh para siswanya termasuk penggunaan 
jawaban yang berasal dari tes esai. Sebaliknya, sebagian 
guru juga merasakan sukar dalam meberikan skor pada 
tes esai, karena banyak faktor selalu muncul yang sedikit 
banyak dapat mempengaruhi dalam pengambilan 
keputusan pada penilaian siswa. Faktor-faktor tersebut 
diantaranya sebjetivitas, pertimbangan, dan pengaruh 
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interaksi antara guru dengan para siswa selama dalam 
proses belajar-mengajar berlangsung. Untuk mengatasi 
adanya pengaruh tiga faktor di atas, berikut ini beberapa 
petunjuk yang dapat digunakan sebagai acuan para guru. 
Dalam pemberian skor tes esai, seseorang guru sebaiknya: 
a) Menyusun jawaban kunci untuk setiap pertanyaan 

yang mengandung materi penting yang dapat 
digunakan sebagai acuan dasar ketika melakukan 
penilaian. 

b) Menentukan nilai dari setiap pertanyaan berdasarkan 
bobot permasalahan kompleksitas jawban, dan waktu 
yang diperlukanuntuk menyelesaikan jawaban. 

c) Memutuskan beberapa poin pengurangan skor 
penilaian apabila siswa melakukan kesalahan kecil, 
misalnya kesalahan ejaan, tanda baca, dan 
penggunaan kata. 

d) Mengevaluasi satu pertanyaan pada semua lembar 
jawaban, sebelum pindah ke pertanyaan lainnya. 

e) Guru mencek kesamaan kualitas jawaban, 
kelompokkan lembar jawaban siswa ke dalam 3-5 
tumpukan dengan memperhatikan rangking dari 
yang tertinggi sampai terendah dan menempatkan 
lembar jawaban siswa ke dalam tumpukan yang ada 
atas dasar nilai di capai. 

f) Usahakan dalam proses penilaian jawaban soal tidak 
melihat nama siswa penjawabnya.80 

 
7. Mengatasi Kelemahan Tes Uraian atau Tes Esay 

Agar dapat meminimalkan hal-hal yang membuat 
lemahnya tes esai, dalam mempersiapkan soal-soal esai, 
para guru hendaknya memperhatikan beberapa 
pertimbangan berikut: 
a) Menyediakan waktu yang cukup untuk menyusun 

pertanyaan dalam setiap soal.  
b) Item pertanyaan yang direncanakn hendaknya 

memuat persoalan penting yang telah diajarkan 
dalam proses belajar-mengajar. 

                                                 
80 M. Sukardi, Evaluasi Pendidikan.., h. 102. 
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c) Permasalahan yang hendak dirumuskan memiliki arti 
yang dinyatakan secara eksplesit dalam tujuan 
instruksional.  

d) Kata-kata yang digunakan dalam pertanyaan 
hendaknya, tidak diambil secara langsung dari 
buku/catatan. Para guru atau evaluator dapat 
memodifikasi atau menggunakan kata lain yang 
mungkin artinya sama agar siswa tidak semata-mata 
menghafal. 

e) Sebaiknya disertai/dilengkapi kunci jawaban. 
Membuat kunci jawaban sebaiknya menjadi bagian 
yang tidak dapat dipisahkan dalam pembuatan 
pertanyaan esai.  

f) Pertanyaan esai yang direncanakan sebaiknya dibuat 
bervariasi dan bisa mencakup unit-unit mata 
pelajaran yang telah diajarkan di kelas.81 

 
E. Tes Melengkapi 

         Tes melengkapi (completion test) bisa juga disebut 
dengan istilah tes isian, melengkapi atau menyempurnakan. 
Tes ini sendiri terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-
bagiannya yang dihilangkan, atau yang harus diisi oleh 
peserta tes, ini adalah merupakan pengertian yang kita 
minta dari murid. Yang dimaksud dengan tipe jawaban 
melengkapi adalah butir soal yang memerintahkan kepada 
peserta tes untuk melengkapi kalimat dengan satu frasa, 
angka, atau satu formula. 

Tes melengkapi ini mirip sekali dengan tes tipe isian. 
Bedanya kalau tes isian itu bahanya merupakan suatu 
kesatuan cerita atau karangan, tes melengkapi ini tidak. Tes 
melengkapi dapat berwujud kumpulan kalimat-kalimat 
yang belum selesai, yang satu dengan yang lain tak 
berhubungan langsung.82  

 

                                                 
81 Ibid., h. 102-103. 
82 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008) h. 324. 
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Cara menyelesaikan tes melengkapi pada dasarnya 
sama dengan cara menyelesaikan tes isian. Perbedaannya 
terletak pada kalimat-kalimat yang digunakan sebagi 
istrumen. Dalam tes melengkapi kalimat-kalimat yang 
tersusun dalam bentuk karangan atau cerita pendek, tetapi 
dalam bentuk kalimat-kalimat yang masing-masing berdiri 
sendiri.83 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, tes melengkapi 
merupakan tes yang menyajikan soal bentuk isian yang 
biasanya dilambangkan dengan tanda titik banyak, yang 
kemudian titik tersebut digunakan sebagai perintah bagi 
siswa untuk mengisi jawaban mereka, atau dengan kata lain 
memerintahkan kepada peserta tes untuk melengkapi 
kalimat dengan satu frasa dalam soal yang terdapat titik-
titik tersebut. 

     Contoh: 
Lengkapilah kalimat-kalimat dibawah ini: 

1) Kemerdekaan kita diumumkan di gedung Pegangsaan 
Timur No........... 

2) Teks Proklamasi kita ditanda tangani oleh................ 
3) AKABRI adalah singkatan dari............... 
4) Teori relativitas dirumuskan oleh................ 
5) Ke Tuhanan Yang Maha Esa adalah sila 

ke.................dalam Pancasila kita. 
     Contoh lain diantaranya: 

1) Bertambahnya ketinggian pada atmosfer bumi akan 
menurunkan temperatur udara di daerah................. 

2) Hormon tumbuhan yang berpengaruh terhadap 
gugurnya daun dan biji adalah................. 

3) Nilai median dari data 7, 12, 11, 8, 10, dan 9 
adalah............... 

 
F.  Kelebihan Tes Melengkapi  

       Adapun diantara kelebihan tes melengkapi menguti 
dari buku Sumadi Suryabrata, diantaranya: 
 

                                                 
83 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos, 1999) h. 184. 
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a. Sangat mudah disusun 
b. Tes melengkapi lebih menghemat waktu dan tempat. 
c. Dapat dipakai dalam bermacam-macam tujuan, 

misalnya untuk menyelidiki ingatan, pengetahuan 
mengenai sebab-akibat, pengetahuan mengenai alasan, 
jalan pikiran dan lain sebagainya.84 

       Adapun diantara kelebihan tes melengkapi menguti 
dari buku Kris Setyaningsih, diantaranya: 
a) Penyusunan soal relatif mudah 
b) Hasil penilaian cukup objektif 
c) Menuntut siswa dapat menjawab dengan singkat dan 

tepat 
d) Kemungkinan dapat dijawab benar dengan cara 

menebak sangat kecil.85 
 

G. Kelemahan Tes Melengkapi 
 Adapun diantara kelemahan tes melengkapi mengutip 
dari buku Sumadi Suryabrata, diantaranya: 
1. Karena menganggap sangat mudah disusun, sehingga 

menyebabkan kurang hati-hati atau kurang teliti 
disusun. 

2. Seringkali masuk hal-hal yang sebenarnya kurang 
penting 

3. Yang paling sering dilakukan orang dengan tes 
melengkapi hanya penyelidikan mengenai ingatan. 

4. Pada soal bentuk melengkapi, jika titik-titik kosong 
yang harus diisi terlalu banyak, para peserta didik 
sering terkecoh.86 

        Adapun diantara kelemahan tes melengkapi mengutip 
dari buku Kris Setyaningsih, diantaranya: 
a. Kurang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan 

yang lebih tinggi. 
b. Memerlukan waktu yang agak lama untuk menilainya  
c. Tidak mudah ditulis untuk mengungkapkan tingkat 

kompetensi tinggi.87 

                                                 
84 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan,..., h. 325. 
85 Kris Setyaningsih, Evaluasi Pembelajaran..., h. 35. 
86 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan,... h 326 
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H. Mengatasi Kelemahan Tes Melengkapi 
 Agar mendapatkan tes yang memiliki susunan dan 
penampilan yang baik, guru atau evaluator dapat 
mempertimbangkan beberapa petunjuk yang dapat dilihat 
seperti berikut: 
a) Nyatakan petunjuk tes yang singkat dan jelas dengan 

cara memberikan garis bawah pada kata-kata kunci.  
b) Tulis pertanyaan atau pernyataan, di mana hanya ada 

satu kemungkinan jawaban benar. 
c) Pilieh batasan atau terminologi dari suatu pengetahuan, 

dengan menghilangkan kata kuncinya. Kata kunci 
tersebut menjadi jawaban yang harus diisi oleh para 
siswa. 

d) Tanyakan secara spesifik untuk jawaban yang 
diinginkan.  

e) Gunakan hanya satu spasi atau ruang kosong, untuk 
setiap item tes melengkapi. 

f) Tempatkan spasi atau ruang kosong pada akhir kalimat 
dari item tes melengkapi. 

g) Buat kunci jawaban yang dapat digunakan sebagai 
acuan dalam pemberian penilaian.88 

 
I. Tes Jawaban Singkat 

        Tipe jawaban singkat adalah butir soal berbentuk 
pertanyaan yang dapat dijawab dengan satu kata, satu frasa, 
satu angka, atau satu formula. Soal tes bentuk jawaban 
singkat biasanya dikemukakan dalam bentuk pertanyaan. 
Dengan kata lain, soal tersebut berupa suatu kalimat 
bertanya yang dapat dijawab dengan singkat, berupa kata, 
frasa, nama, tempat, nama tokoh, lambang, dan lain-lain. 
Dapat disimpulkan bahwa, tes jawaban singkat merupakan 
bentuk tes yang menyajikan butir-butir soal dalam bentuk 
pertanyaan yang memerintahkan kepada siswa untuk 
menjawabnya dengan kata, frasa, nama, tempat dan 
sebagainya dengan singkat.  
 

                                                                                                         
87 Kris Setyaningsih, Evaluasi Pembelajaran..,. h. 36 
88 M. Sukardi, Evaluasi Pendidikan., h. 109. 
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Contoh: 
1. Siapa nama pencipta komputer yang pertama? 
2. Apa nama papan ketik dalam komputer? 
3. Apa  nama alat pencetak data atau program dalam 

komputer? 
4. Apa nama alat yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan 

dalam komputer? 
5. Apa nama alat pemantau dalam komputer? 

    Kelebihan Tes Jawaban Singkat 
 Ada beberapa kelebihan dari tes jawaban singkat, 
diantaranya: 

a. Relatif mudah disusun 
b. Sangat baik untuk menilai kemampuan peserta didik 

yang berkenaan dengan fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan 
terminologi 

c. Menuntut peserta didik untuk mengemukakan 
pendapatnya secara singkat dan jelas 

d. Pemeriksaan lembar jawaban dapat dilakukan dengan 
objektif. 

     Kelemahan Tes Jawaban Singkat 
     Adapun kelemahan dari tes jawaban singkat, diantaranya: 

a. Pada umumnya hanya berkenaan dengan kemampuan 
mengingat saja, sedangkan kemampuan yang lain agak 
terabaikan. 

b. Dalam memeriksa lembar jawaban dibutuhkan waktu 
yang cukup banyak. 

     Mengatasi Kelemahan Tes Jawaban Singkat 
Beberapa petunjuk praktis dalam menyusun soal 

bentuk jawaban singkat sekaligus bisa menjadi pedoman 
untuk mengatasi kelemahan tes ini antara lain sebagai 
berikut: 
1. Hendaknya tidak menggunakan soal yang terbuka, 

sehingga ada kemungkinan peserta didik menjawab  
secara terurai. 

2. Pilihlah masalah yang urgen saja. 
3. Pernyataan hendaknya hanya mengandung satu 

alternatif jawaban. 89 

                                                 
89 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran..., h. 146. 
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BAB IV 
VALIDITAS, RELIABILITAS, OBJEKTIVITAS DAN 

KEPRAKTISAN DALAM MENGANALISIS  
HASIL TES 

 
           A. Pendahuluan 

Banyak guru yang sudah mengumpulkan data hasil tes 
dari peserta didiknya, tetapi tidak atau belum tahu 
bagaimana mengolahnya sehingga data tersebut menjadi 
mubadzir, data tanpa makna. Sebaliknya, jika hanya ada 
data yang relative sedikit, tetapi sudah tahu cara 
pengolahannya, maka data tersebut akan mempunyai 
makna. Misalnya, seorang peserta didik memperoleh skor 
60 dari ulangan hariannya. Jika hanya skor ini saja yang 
diperhatikan, tanpa melihat lebih jauh sikap dan 
keterampilannya, maka skor itu kurang bermakna. Jika ada 
faktor-faktor lain di samping skor itu, baik tentang sikap 
maupun tentang keterampilannya, maka skor tersebut akan 
memberikan makna sehingga guru dapat membuat 
keputusan dan mempertanggungjawabkan hasil belajar 
peserta didik tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab 
itu, seorang evaluator harus betul-beul menguasai 
bagaimana cara memberikan skor yang baik dan benar serta 
adil sehingga tidak merugikan berbagai pihak. 

Analisis kualitas tes merupakan suatu tahap yang harus 
ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik 
tes secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi 
bagian tes tersebut.Tes yang digunakan guru harus memilki 
kualitas yang lebih baik dilihat dari segala sisi. Tes 
hendaknya disusun sesuai dengan prinsip dan prosedur 
penyusunan tes. 

Analisis kualitas tes berkaitan dengan pertanyaan yang 
menunjukkan dua hal pokok, yaitu validitas dan reliabilitas. 
Namun dalam kesempatan ini, akan dibahas empat 
karakteristik, yang juga digunakan untuk mengukur 
kesesuaian, efisiensi, dan kemantapan suatu alat penilaian 
atau suatu tes dipergunakan macam – macam kualitas, 
seperti validitas, reliabilitas, objektivitas dan kepraktisan. 
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B. Validitas 
Validitas adalah kualitas yang menunjukkan hubungan 

antara suatu pengukuran dengan arti atau tujuan kriteria 
belajar atau tingkah laku. Validitas merupakan syarat 
terpenting dalam suatu alat evaluasi. Suatu teknik evaluasi 
dikatakan mempunyai tingkat validitas yang tinggi apabila 
teknik evaluasi tersebut dapat mengukur apa sebenarnya 
akan diukur. Validitas bukanlah suatu ciri atau sifat yang 
mutlak dari suatu teknik evaluasi, ia merupakan suatu ciri 
relatif terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat 
tes.90 

   Ada dua unsur penting dalam validitas ini, yaitu: 
a) Validitas menunjukkan suatu derajat, ada yang 

sempurna, sedang, dan rendah. 
b) Validitas selalu di hubungkan dengan suatu putusan 

atau tujuan yang spesifik. 
Gronlund mengemukakan, bahwa ada tiga faktor yang 

mempengaruhi validitas hasil tes, yaitu: 
         1.  Faktor Instrumen Evaluasi 

Mengembangkan instrument evaluasi memang 
tidaklah mudah, karena dalam mengembangkannya, 
seorang evaluator harus memperhatikan hal – hal yang 
mempengaruhi validitas instrumen dan berkaitan 
dengan prosedur penyusunan instrumen , seperti 
silabus, kisi – kisi soal, petunjuk mengerjakan soal dan 
pengisian lembar jawaban, kunci jawaban, penggunaan 
kalimat efektif, bentuk alternatif jawaban, tingkat 
kesukaran, daya pembeda,dan sebagainya. 

         2.   Faktor administrasi evaluasi dan penskoran 
Untuk faktor ini seringkali terjadi kesalahan, seperti 

alokasi waktu untuk pengerjaan soal yang tidak 
proporsional, memberikan bantuan kepada peserta didik 
dengan berbagai cara, peserta didik saling menyontek 
ketika ujian, kesalahan penskoran, termasuk kondisi 
fisik dan psikis peserta didik yang kurang 
menguntungkan. 

                                                 
90M. Ngalim Purwanto, Prinsip – Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, (Bandung: Rosdakarya, 1992)  h. 137 
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         3.  Faktor jawaban peserta didik 
Dalam praktiknya, faktor jawaban peserta didik 

justru lebih banyak berpengaruh dari pada dua faktor 
yang telah dijelaskan diatas. Faktor ini meliputi, 
kecenderungan peserta didik untuk menjawab secara 
cepat, tetapi tidak tepat, keinginan untuk melakukan 
coba – coba, dan penggunaan gaya bahasa tertentu 
dalam menjawab bentuk soal uraian tersebut. 

Kerlinger mengemukakan, “validitas instrument 
tidak cukup ditentukan oleh derajat ketepatan 
instrument untuk mengukur apa yang seharusnya 
diukur, tetapi perlu juga dilihat dari tiga kriteria, antara 
lain: Appropritness yang menunjukkan kelayakan dari tes 
sebagai suatu instrumen, yaitu seberapa jauh instrument 
dapat menjangkau keragaman aspek perilaku peserta 
didik; Meaningfullness yang menunjukkan kemampuan 
instrument dalam memberikan keseimbangan soal – soal 
pengukurannya berdasar tingkat kepentingan dari setiap 
fenomena; Usefullness to inferences yang menunjukan 
sensitif tidaknya suatu instrument dalam menangkap 
fenomena perilaku dan tingkat ketelitian yang 
ditunjukkan dalam membuat kesimpulan.” 

Teknik yang sama dapat digunakan untuk beberapa 
tujuan yang berbeda, dan validitasnya dapat berbeda – 
beda dari yang tinggi kepada yang rendah, bergantung 
pada tujuan. Jenis – jenis validitas, antara lain: 
a) Validitas Isi, yaitu validitas yang dimana suatu tes 

dikatakan memiliki content validity jika scope dan isi 
kurikulum yang sudah diajarkan. Isi tes sesuai 
dengan atau mewakili sampel hasil – hasil belajar 
yang seharusnya dicapai menurut tujuan kurikulum.  

b) Validitas Konstruk,yaitu validitas yang dimana suatu 
tes dikorelasikan dengan ciri – ciri yang disebutkan 
dalam konsepsi tadi, yaitu konsepsi tentang objek 
yang akan di tes. 

c) Validitas Konkuren, jika hasil tes mempunyai 
korelasi yang tinggi dengan hasil suatu alat ukur lain 
terhadap bidang yang sama pada waktu yang sama 



 

 

                                                         Nurul Hidayati Murtafiah  M.Pd.I 
. 

Adz-Dzikri, Vol  .................. Jurnal ...STIT Agus Salim Metro Lampung | 

 

60 

pula, maka dikatakan tes itu memiliki konkurent 
validity. 

d) Validitas Predictive, validasi yang dimana jika hasil 
korelasi tes itu dapat meramalkan dengan tepat 
keberhasilan seseorang pada masa mendatang di 
dalam lapangan tertentu atau jika kriteria standar 
yang digunakan adalah untuk meramalkan prestasi 
belajar murid di  masa mendatang. Validitas ini 
bermaksud melihat hingga mana suatu tes dapat 
memprakirakan perilaku peserta didik pada masa 
yang akan datang. 

e) Validitas Permukaan, validitas ini menggunakan 
kriteria yang sangat sederhana, karena hanya melihat 
dari sisi muka atau tampang dari instrument itu 
sendiri. 

f) Validitas Empiris, validitas ini biasanya 
menggunakan teknik statistik, yaitu analisis korelasi. 
Hal ini disebabkan karena validitas ini mencari 
hubungan antara skor tes dengan suatu kriteria 
tertentu yang merupakan suatu tolak ukur di luar tes 
yang bersangkutan. Namun, kriteria itu harus 
relevan dengan apa yang akan diukur. 

Anastasi dalam Conny Semiawan Stamboel 
mengemukakan ada delapan kriteria sebagai bahan 
bandingan untuk merumuskan apa yang hendak 
diselidiki oleh suatu tes, yaitu: 
a) Diferensiasi umur, kriteria yang paling utama dalam 

validitas tes inteligensi adalah umur, selain itu 
adapula hal lain yang juga perlu dicermati adalah 
corak kondisi lingkungan tempat tes itu dibakukan. 

b) Kemajuan akademis, pada umumnya tes inteligensi 
divalidkan dengan kemajuan akademis, dengan kata 
lain, berhasil tidaknya pendidikan seseorang tidak 
hanya dilihat dari faktor intelektual, tetapi juga 
dapat dilihat dari faktor non-intelektual. 

c) Kriteria dalam pelaksanaan latihan khusus, corak 
kriteria dalam pengembangan tes bakat khusus 
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didasarkan pada prestasi dalam pelatihan tertentu 
secara khusus.  

d) Kriteria dalam pelaksanaan kerja, dalam validitas tes 
kepribadian dan validitas tes bakat khusus banyak 
digunakan kriteria yang didasarkan atas kinerja 
dalam pelaksanaan kerja. 

e) Penilaian,yaitu teknik untuk memperoleh informasi 
tentang kemajuan belajar peserta didik di sekolah. 
Selain itu, juga mencakup pekerjaan yang 
memerlukan latihan khusus ataupun sukses dalam 
penilaian pribadi oleh seorang pengamat terhadap 
berbagai fungsi psikologis. 

f) Kelompok yang dipertentangkan, konsep validitas 
melalui kelompok yang dipertentangkan menyelidiki 
pengaruh kehidupan sehari – hari yang tak 
disengaja. Kriteria ini didasarkan atas kelebihan 
suatu kelompok tertentu dihadapkan pada kelompok 
yang lain dalam menjalankan suatu tes tertentu. 

g) Korelasi dengan tes lain, korelasi antara tes baru 
dengan tes lama merupakan perbandingan kriteria 
dalam menyelidiki perilaku yang sama. 

h) Konsistensi internal, adalah skor total yang diperoleh 
peserta didik dalam suatu tes. Kriteria ini terutama 
digunakan dalam bidang tes kepribadian. Kadang – 
kadang untuk keperluan ini juga digunakan 
percobaan tes dengan dua kelompok, yaitu antara 
kelompok yang berhasil dan kurang berhasil. 
Kriteria konsistensi internal ini menghasilkan indeks 
homoginitas soal, tetapi tidak dapat dianggap 
sepenuhnya sebagai pengganti validitas. 

i) Validitas Faktor, dalam penilaian hasil belajar, sering 
digunakan skala pengukuran tentang suatu variabel 
yang terdiri atas beberapa faktor yang diperoleh 
berdasarkan indikator dari variabel yang diukur 
sesuai dengan apa yang terungkap dalam konstruksi 
teoretisnya.91 

                                                 
91 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik dan Prosedur, 

(Bandung: Rosdakarya, 2012), h 249 
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C. Reliabilitas 
Reliabilitas adlah tingkat atau derajat konsistensi dari 

suatu instrument. Reliabilitas tes berkenaan dengan 
pertanyaan, apaka suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai 
dengan kriteria yang telah diterapkan. Suau tes dikatakan 
reliable apabila beberapa kali pengujian menunujukan hasil 
yang relatif sama.92 Pengujian suatu tes bisa dilakukan 
terhadap objek yang sama pada waktu yang berlainan 
dengan selang waktu yang tidak terlalu lama dan juga terlalu 
singkat, bisa juga dilakukan dengan membandingkan hasil 
pengujian dari tes yang setara. 

Konsep realibilitas mendasari kesalahan pengukuran 
yang mungkin erjadi pada suatu proses pengukuran atau 
pada nilai tunggal tertentu, sehingga menimbulakn 
perubahan pada susunan kelompoknya (error of 
measurement). Misalnya, guru mengetes peserta didik dengan 
instrument tertentu dan mendapat nilai 70. Kemudian pada 
kesempaan yang berbeda dengan instrument yang sama, 
guru melakukan tes kembali, terbyata peserta didik tersebut 
mendapat nilai 75. Artinya, es tersebut idak reliable, karena 
terjadi kesalahan pengukuran. Tes yang reliable adalah 
apabila koefisien reliabilitasnya tinggi dan kesalahan baku 
pengukurannya (standard error of measurement) rendah.  
 

      D. Kepraktisan. 

Dalam kenyataan, banyak tes yang dibuat orang tidak 
menunjukkan kepraktisan. Padahal kepraktisan merupakan 
syarat suatu tes standar. Kebanyakan orang membuat tes 
hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak berpikir 
untuk orang lain. Akibatnya, ketika tes tersebut digunakan 
orang lain, maka orang tersebut merasakan kesulitan. 
Kepraktisan bukan hanya dipertimbangkan ketika memilih 
tes yang sudah dipublisasikan, tetapi siapapun yang 
mengembangkan tes harus memenuhi syarat ini. Kepraktisan 
mengandung arti  kemudahan suatu tes, baik dalam 
mempersiapkan, menggunakan, mengolah dan menafsirkan, 

                                                 
92 Ibid , h 258 
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maupun mengadministrasikannya. Dimayati dan Mudjiono 
mengemukakan factor-fakor yang memengaruhi keprakisan 
instrumrn evaluasi meliputi “kemudahan mengadministrasi, 
waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi, 
kemudahan menskor, kemudahan interpreasi dan aplikasi, 
tersedianya bentuk instrument evaluasi yang ekuivalen atau 
sebanding” seperti berikut: . 
1) Kemudahan mengadministrasi, jika instrument evaluasi 

diadministrasikan oleh guru dengan kemampuan yang 
terbatas, kemudahan pengadministrasian adalah suatu 
kualitas penting yang diminta dalam instrumen evaluasi. 
Untuk memberikan kemudahan pengadministrasian 
instrument evaluasi dapat dilakukan dengan jalan 
member petunjuk yang sederhana dan jelas, subtes 
seaiknya relative sediki, dan pengauran tempo tes 
sebaiknya tdak menimbulkan kesulitan. Kesalahan-
kesalahan dalam megadministrasikan alat ukur atau 
instrument evaluasi akan menurunkan kepraktisannya, 
sehingga dapat menyebabkan berkurangnya validitas 
dan reliailitas suatu alat ukur. 

2) Waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi, 
kepraktisan dipengaruhi juga oleh factor waktu yang 
disediakan utuk melancarkan evaluasi. Waktu antara 20  
menit sampai 60 menit yang disediakan untuk 
melancarkan evaluasi merupakan waktu yang cukup 
untuk memberikan kepraktisan. 

3) Kemudahan menskor, untuk memberikan kemudahan 
penskoran diperlukan upaya berupa perbaikan peunjuk 
penskoran dan lebih memudahkan kunci penskoran, 
pemisahan lembar jawaban dari lembar soal, dan 
penskoran menggunakan mesin. 

4) Kemudahan interpretasi dan aplikasi, dalam analisis 
terakhir, keberhasilan atau kegagalan evaluasi ditentukan 
oleh penggunaan hasil evaluasi. Jika hasil evaluasi 
ditafsirkan secara tepat dn diterapkan secara efektif, 
maka hasil evaluasi akan mendukung terhadap 
keputusan-leputusan pembelajaran yang lebih tepat. 
Untuk memudahkan interpretasi dan aplikasi hasil 
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evaluasi diperlukan peunjuk yang jelas. Semakin mudah 
interpretasi dan aplikasi hasil evaluasi, semakin 
meningkatkan kepraktisan evaluasi. 

5) Tersedianya bentuk instrument evaluasi yang ekuivalen 
atau sebanding, untuk berbagai kegunan pendidikan, 
bentuk-bentuk ekuivalen untuk tes yang sama sering kali 
diperlukan. Bentuk-bentuk ekuivalen dari sebuah tes 
mengukur aspek-aspek perilaku melalui butir-butir tes 
yang memiliki kesamaan dalam isi, tingkat kesulitan, dan 
karakteristik lainnya. Dengan demikian, suatu benuk tes 
dapat menggantikan yang lain, sedangkan alat ukur atau 
instrument evaluasi yang sebanding adalah instrument 
evaluasi yang memiliki kemungkinan dibandingkan 
makna dari skala skor umum yang dimiliki, sehingga 
untuk tes berseri cukup menggunakan sau skala skor. 
Adanya bentuk-bentuk yang ekuivalen atau sebanding 
dari instrument evaluasi akan mempraktiskan kegiatan 
evaluasi. 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 Zainal Arifin, Evaluasi pembelajaran, (Bandung: PT remaja 

Rosdakarya, 2009) h. 264 
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BAB V 

PEMANFAATAN  MODEL EVALUASI 
 

A. Pendahuluan 
Dalam khazanah pembelajaran terdapat bermacam-

macam model desain pembelajaran, misalnya model yang 
dikembangkan oleh Winarno Surakhmad, Winkel, Hisyam 
Zaini dkk., Briggs dan Wager, Gerlach dan Ely, dan Kemp.94 
Dari model-model desain tersebut komponen dan pola 
antara yang satu dengan lainnya terdapat perbedaan. 
Meskipun demikian, dari berbagai desain pembelajaran 
tersebut terdapat komponen-komponen yang termasuk 
komponen pokok, yaitu tujuan, materi, strategi, media, dan 
evaluasi. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai, materi 
adalah bahan yang dipelajari siswa atau diajarkan guru 
kepada siswa; strategi adalah langkah-langkah yang 
ditempuh siswa dan/atau guru dalam mempelajari 
(guru=mengajarkan) materi pelajaran untuk mencapai 
tujuan; media adalah sarana untuk memudahkan 
pencapaian tujuan; dan evaluasi adalah proses untuk 
mengetahui pencapaian hasil dan efektivitas pembelajaran. 
Dengan demikian, evaluasi merupakan salah satu 
komponen pokok yang selalu ada dalam pembelajaran. 
Dengan kata lain, sebuah pembelajaran tidak dapat 
dipisahkan dengan kegiatan evaluasi. 95 

Secara umum, evaluasi memiliki dua fungsi utama 
yaitu untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dan 
hasil mengajar guru. Pengetahuan tentang hasil belajar 
siswa terkait dengan sejauh mana siswa telah mencapai 
tujuan pembelajaran atau kompetensi-kompetensi yang 
telah ditetapkan96. Hasil mengajar guru terkait dengan 
sejauh mana guru sebagai manajer belajar siswa4 dalam hal 
merencanakan, mengelola, memimpin, dan mengevaluasi. 

                                                 
94 Winarno Surakhmad, Pengantar Interaksi Mengajar Belajar: Dasar 

dan Teknik Metodologi Pengajaran (Bandung: Tarsito, 1986).  
95 W. S. Winkel, Psikologi Pengajaran (Yogyakarta: Media Abadi, 

2007), hal. 266-303. 
96 Ibid, h 304 dan 531-532. 
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Realitas menunjukkan bahwa masih banyak yang 
mereduksi evaluasi sebagai kegiatan tes. Hal ini dibuktikan 
dengan kegiatan evaluasi yang menonjol di lembaga, dan 
satuan pendidikan. Kegiatan tersebut adalah pelaksanaan 
tes yang dilaksanakan setelah penyelesaikan pokok bahasan 
tertentu (kompetensi dasar tertentu) sebagai tes formatif 
dan tes akhir semester yang dikenal dengan tes sumatif 
serta tes yang diselenggarakan di akhir jenjang pendidikan 
tertentu dalam bentuk ujian akhir sekolah dan ujian 
nasional. Dari tes formatif, sumatif, hingga ujian akhir 
sekolah dan ujian nasional, sebagian besar dalam bentuk 
tes97. Tes tersebut sebagian besar dalam bentuk tes tertulis. 
Padahal, tes tertulis hanyalah salah satu bentuk tes (di 
samping tes lisan dan tindakan), dan tes hanyalah salah satu 
dari teknik evaluasi (di samping teknik nontes/alternative 
test). Menggunakan teknik tes tertulis untuk mengukur 
pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup 
berbagai domain/anah ( kognitif, afektif, dan psikomotor), 
tentunya tidak dapat memberikan informasi yang valid, 
reliabel, serta tidak selaras dengan prinsip kontinuitas, 
objektivitas, keseimbangan, dan komprehensivitas sebuah 
evaluasi.98 

Tes akan tepat dipakai untuk mengukur pencapaian 
domain kognitif, tetapi tidak tepat untuk mengukur 
pencapaian ranah afektif. Padahal, cakupan tujuan 
pendidikan, baik pada tingkat nasional, tingkat jenjang 
pendidikan, satuan pendidikan, bahkan hingga tujuan mata 
pelajaran (standar kompetensi mata pelajaran) memuat 
domain kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga ironis jika 
proses pembelajaran yang panjang (3 sampai dengan 6 
tahun), terkadang ditentukan oleh hasil tes tertulis yang 
dilaksanakan beberapa jam pada mata pelajaran tertentu. 
Dalam tulisan ini akan mendeskripsikan secara ringkas 
perkembangan studi tentang evaluasi yang telah 

                                                 
97 Davis. Ivor K., Pengelolaan Belajar, Terj. Sudarsono Sudirdjo, Lily 

Rompas, dan Koyo Kartasurya (Jakarta: CV Rajawali 1987), h. 29-39. 
98 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan.(Jakarta: Bumi 

Aksara, 2002) h. 58-63. 
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melahirkan berbagai model evaluasi99. Dengan mengetahui 
ragam model evaluasi diharapkan akan menambah 
khazanah informasi kepada para pelaku pendidikan, 
khususnya tenaga pengajar. Oleh karena itu, untuk 
mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dan efektivitas 
proses pembelajaran dapat dilakukan dengan memilih salah 
satu model evaluasi atau menggabungkan dua model 
evaluasi atau lebih. 

 

B.  Model-Model Evaluasi 
Dalam beberapa literatur evaluasi terdapat berbagai 

model evaluasi. Di antara literatur yang penulis temukan, 
yang menjadi referensi utama tulisan ini, yakni tulisan dari 
Hasan, Said Hamid (1988), Issac, Stephen, dan William B. 
Michael (1984), Mehren, William M., dan Irvin J. Lehman 
(1973),10 Sudjana, Nana, dan Ibrahim (2001),11 Tayibnapis, 
Farida Yusuf (2000), Worthen, Blaine R., dan James R. 
Sanders (1987), yang selengkapnya dapat dilihat pada daftar 
pustaka.100 Dengan acuan referensi di atas, penulis 
mengklasifikasi model evaluasi menjadi model pengukuran 
(measurement model), model kesesuaian (congruence model), 
model sistem (system model), dan model illuminatif 
(illuminative model). 
1) Measurement Model14. Measurement Model 

merupakan model yang tertua dibanding model-model 
evaluasi yang lain, tokoh-tokoh pengembang model ini 
antara lain R. Thorndike dan R. L. Ebel. R. Thorndike, 
misalnya, berkeyakinan: if anything exists, it exists in 
quantity, and if it exists in quantity it can be measured.101          
Menurut model ini, penilaian pendidikan adalah 
“pengukuran” terhadap berbagai aspek tingkah laku 

                                                 
99Hasan, Said Hamid, Evaluasi Kurikulum (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi; Proyek 
Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988). 

100Blaine R. Worthen dan James R. Sanders, Educational Evaluation: 
Alternative Approaches and Practical Guidelines (New York: Longman, 1987),           
h. 41-160 

101 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan 
(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), h. 235 
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dengan tujuan untuk melihat perbedaan-perbedaan 
individu atau kelompok, yang hasilnya diperlukan 
dalam rangka seleksi, bimbingan, dan perencanaan 
pendidikan bagi para siswa di sekolah. Ruang lingkup 
evaluasi menurut model ini adalah tingkah laku, 
terutama tingkah laku siswa, yang mencakup 
kemampuan hasil belajar, kemampuan pembawaan 
(intelegensi dan bakat), minat, sikap, dan juga aspek-
aspek kepribadian siswa. Dengan kata lain, objek 
penilaian mencakup aspek kognitif maupun afektif dari 
tingkah laku siswa. Alat penilaian yang lazim 
digunakan dalam model ini adalah tes tertulis atau paper 
and pencil test. Untuk mendapatkan hasil pengukuran 
yang setepat mungkin ada kecenderungan untuk 
mengembangkan alat-alat penilaian (tes) yang baku atau 
standardized. Tes yang belum dibakukan dipandang 
kurang dapat mencapai tujuan dari pengukuran. 
Diperlukan uji coba berkali-kali terhadap instrument 
yang dikembangkan. Setelah suatu tes diujicobakan 
kepada sampel yang cukup besar, kemudian 
berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan analisis 
untuk mengetahui validitas dan reliabilitas tes secara 
keseluruhan maupun setiap soal (analisis butir tes)16 
yang terdapat di dalamnya. Untuk mengungkapkan 
hasil yang telah dicapai kelompok maupun masing-
masing individu di dalam penilaian mengenai suatu 
bidang pelajaran tertentu, dikembangkan suatu norma 
kelompok berdasarkan angka-angka nyata yang 
diperoleh siswa di dalam tes yang telah dilaksanakan. 
Atas dasar norma kelompok inilah, nilai untuk masing-
masing siswa ditentukan. Oleh karena itu, nilai yang 
dicapai siswa lebih menggambarkan “kedudukan” 
siswa tersebut di dalam kelompoknya disebut (relative 
norm) Penilaian Acuan Norma (PAN). Pendekatan 
lainnya dalam model ini adalah membandingkan hasil 
belajar antara dua atau lebih kelompok, yang 
menggunakan cara pengajaran yang berbeda sebagai 
variabel bebas. Analisis perbedaan nilai dilakukan 
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dengan menggunakan cara-cara statistik tertentu untuk 
dapat menyimpulkan cara pengajaran mana yang lebih 
efektif di antara cara-cara yang dinilai. 
a) Keterbatasan Measurement Model . Keterbatasan 

dari model ini terletak pada penekanannya yang 
berlebihan pada aspek pengukuran dalam kegiatan 
penilaian pendidikan. Konsekuensinya, penilaian 
cenderung dibatasi pada dimensi tertentu dari sistem 
pendidikan yang “dapat diukur”, dalam hal ini 
adalah hasil belajar yang bersifat kognitif. Yang 
menjadi persoalan adalah hasil belajar yang bersifat 
kognitif tersebut bukan merupakan satu-satunya 
indikator bagi keberhasilan kurikulum. Kurikulum 
sebagai suatu “alat” untuk mencapai tujuan 
pendidikan diharapkan dapat mengembangkan 
berbagai potensi yang ada pada diri siswa, tidak 
terbatas hanya pada potensi kognitif saja. Adanya 
beberapa ketidakserasian dengan peranan penilaian 
dalam proses pengembangan kurikulum/sistem 
pendidikan berikut ini. 1) Dalam pengembangan alat 
penilaian, model ini banyak dipengaruhi oleh 
prosedur yang ditempuh dalam pengembangan tes 
psikologis, antara lain tes intelegensi dan tes bakat. 
Untuk mengembangkan tes tersebut berlaku 
ketentuan bahwa soal tes yang memiliki daya 
pembeda rendah perlu direvisi atau diganti dengan 
tes lain, yang mempunyai daya pembeda tinggi. 
Prosedur semacam ini kurang cocok untuk 
diterapkan dalam penilaian hasil belajar. Hal itu 
dalam rangka/pengembangan pendidikan karena 
dalam penilaian pendidikan yang penting adalah 
butir soal tes yang dibuat betul-betul konsisten 
dengan tujuan pendidikan yang ingin dinilai 
pencapaiannya.102 2) Dalam pengolahan hasil tes, 
model ini dipengaruhi oleh prosedur pengolahan 

                                                 
102 Ronald K. Hambleton, H. Swaminathan, Jane Rogers, 

Fundamentals of Item Response Theory, (New Delhi: Sage Publications, 1991). h 
256 
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hasil tes psikologis, dan nilai yang dicapai oleh 
masing-masing siswa lebih mencerminkan 
“kedudukannya” dalam kelompok. Dalam proses 
pengembangan pendidikan, nilai semacam ini 
kurang mempunyai arti karena sifatnya relatif. Yang 
lebih berarti dalam proses pengembangan 
pendidikan adalah nilai-nilai yang menunjukkan 
sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan telah dicapai 
oleh siswa, secara individual maupun kelompok, 
bukan nilai relatif yang mencerminkan posisi siswa 
dalam kelompoknya. 3). Informasi yang disajikan 
menurut model ini lebih berbentuk nilai keseluruhan 
(total score) yang dicapai setiap siswa, yang 
dilengkapi dengan data mengenai nilai rata-rata dan 
standar deviasi yang dicapai kelompok. Informasi 
semacam ini kurang relevan dengan kebutuhan yang 
dirasakan dalam proses pengembangan pendidikan 
karena nilai keseluruhan lebih banyak 
“menyembunyikan” daripada mengungkapkan 
informasi yang diperlukan untuk kepentingan 
penyempurnaan sistem. Yang lebih diperlukan 
dalam proses pengembangan pendidikan adalah 
bentuk penyajian hasil tes yang dapat memberikan 
petunjuk tentang bagian-bagian mana dari sistem 
pendidikan yang masih lemah, dan karenanya 
memerlukan perbaikan. 

b) Keunggulan Measurement Model Keunggulan dari 
model ini adalah sumbangannya yang sangat berarti 
dalam hal penekannya terhadap pentingnya 
objektivitas proses penilaian. Aspek objektivitas yang 
ditekankan oleh model ini perlu dijadikan landasan 
yang terus-menerus dalam rangka mengembangkan 
sistem penilaian pendidikan. Di samping itu, 
evaluasi dalam model ini memungkinkan untuk 
melakukan analisis intrumen dan hasil evaluasi 
secara statistik. 
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        2) Congruence Model 
Model ini dapat dipandang sebagai reaksi terhadap 

model yang pertama, sekalipun dalam beberapa hal 
masih menunjukkan adanya persamaan dengan model 
yang pertama. Tokoh model ini Raph W. Tyler, John B. 
Carrol, dan Lee J. Cronbach Menurut Tyler, proses 
pendidikan berisi tiga komponen yang saling terkait, 
yaitu tujuan pendidikan, pengalaman belajar, dan 
penilaian hasil belajar. Penilaian merupakan kegiatan 
untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan 
pendidikan dapat dicapai oleh siswa dalam bentuk hasil 
belajar yang mereka perlihatkan pada akhir kegiatan 
pendidikan. 

Hal itu mengingat tujuan-tujuan pendidikan 
mencerminkan perubahan-perubahan tingkah laku yang 
diinginkan pada peserta didik, maka yang penting 
dalam proses penilaian adalah memeriksa sejauh mana 
perubahan-perubahan tingkah laku yang diinginkan 
tersebut telah dicapai peserta didik. Tindak lanjut dari 
penilaian ini adalah sebagai bahan bimbingan lebih 
lanjut kepada peserta didik serta memberikan informasi 
kepada pihak luar yang terkait dengan hasil belajar 
peserta didik. 

Penilaian adalah usaha untuk memeriksa persesuaian 
(congruence) antara tujuan-tujuan pendidikan yang 
diinginkan, dan hasil belajar yang telah dicapai. Oleh 
karena tujuan pendidikan menyangkut tentang 
perubahan perilaku yang diinginkan pada peserta didik, 
maka penilaian dimaksudkan untuk memeriksa sejauh 
mana perubahan-perubahan yang diinginkan tersebut 
telah dicapai. Ruang lingkup evaluasi menurut model ini 
adalah memeriksa persesuaian (congruence) antara tujuan 
dan hasil belajar, maka yang dijadikan objek penilaian 
adalah tingkah laku siswa. Secara lebih khusus, yang 
dinilai adalah perubahan tingkah laku yang diinginkan 
(intended behavior) yang diperlihatkan oleh siswa pada 
akhir kegiatan pendidikan. Ruang lingkup perilaku 
meliputi; pengetahuan, keterampilan, dan nilai/sikap. 
Congruence model tidak membatasi alat penilaian pada 
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tes tertulis atau paper and pencil test saja. Carrol, 
misalnya, menyebutkan perlunya digunakan alat-alat 
penilaian lain seperti tes perbuatan dan observasi.18 
Ringkasnya, dalam menilai hasil belajar yang mencakup 
berbagai jenis (pengetahuan, keterampilan, dan 
nilai/sikap) berbagai kemungkinan alat penilaian perlu 
digunakan. Penilaian dipergunakan sebagai alat ukur 
pencapaian hasil belajar setelah menempuh proses 
pendidikan, maka diperlukan prosedur pre 
and post test. 

 Model ini tidak menyarankan dilaksanakannya 
penilaian perbandingan untuk melihat sejauh mana 
kurikulum yang baru lebih efektif dari kurikulum yang 
ada. Tyler dan Cronbach lebih mengarahkan peranan 
penilaian pada tujuan untuk memperbaiki kurikulum 
atau sistem pendidikan. Langkah-langkah penilaiannya 
adalah sebagai berikut: 
a) Merumuskan atau mempertegas tujuan. 
b) Menetapkan test situation yang diperlukan. 
c) Menyusun alat penilaian. 
d) Menggunakan hasil penilaian. 

Berhubung setiap sistem pendidikan memiliki 
berbagai tujuan yang ingin dicapainya, akan lebih tepat 
bila hasil penilaian tidak dinyatakan dalam bentuk hasil 
keseluruhan tes, melainkan dalam bentuk hasil bagian 
demi bagian dari tes yang bersangkutan. Dengan 
demikian, terlihat jelas bagian-bagian dari sistem 
pendidikan yang masih perlu disempurnakan 
berhubung belum berhasil mencapai tujuannya. 

 
      3) Kontribusi Congruence Model 

Sumbangan yang cukup berarti dari congruence 
model adalah sebagai berikut.  
a) Menghubungkan hasil belajar dengan tujuan 

pendidikan sebagai kriteria perbandingan. 
b) Memperkenalkan sistem pengolahan hasil penilaian 

secara bagian demi bagian, yang ternyata lebih 
relevan dengan kebutuhan pengembangan sistem. 
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           Keterbatasan Kontribusi Congruence Model, tidak 
menjadikan input dan proses pelaksanaan sebagai objek 
penilaian secara langsung. Dengan model pre da post test 
informasi yang dihasilkan hanya dapat menjawab 
pertanyaan tentang tujuantujuan mana yang telah dan 
belum dicapai. Pertanyaannya, mengapa tujuan-tujuan 
tertentu belum dapat dicapai belum dapat dijawab. 
Pendekatan ini membantu pengembang kurikulum dalam 
menentukan bagian-bagian dari sistem yang masih 
lemah, tetapi kurang membantu di dalam mencari 
jawaban tentang segi-segi yang masih lemah dan 
kemungkinan mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. 
 

     4) Kontribusi Congruence Model 
Hakikat evaluasi menurut sistem model adalah 

untuk membandingkan performance dari berbagai dimensi 
sistem yang sedang dikembangkan dengan sejumlah 
kriteria tertentu, akhirnya sampai pada suatu deskripsi 
dan judgment mengenai sistem yang dinilai tersebut. 
Prinsip-prinsip model ini adalah sebagai berikut: 

 
a) Menekankan pentingnya sistem sebagai suatu 

keseluruhan yang dijadikan objek penilaian, tanpa 
membatasi pada aspek hasil yang dicapai saja. 
Dikatakan Gene V. Class bahwa the complete 
and detailed description of what constitutes the educational 
program is a concern of the educational sistem evaluation 
model.103 

b) Perbandingan antara performance dan criteria 
merupakan salah satu inti yang penting. Menurut 
Daniel L. Stufflebeam salah satu kelemahan dari 
penilaian yang ada sekarang adalah kurang jelasnya 
kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam 
penilaian tersebut.  

c) Kegiatan penilaian tidak hanya berakhir pada suatu 
deskripsi tentang keadaan dari sistem yang telah 
dinilainya, melainkan harus sampai pada suatu 

                                                 
103 Ibid., 244. 
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judgment mengenai baik-buruknya dan efektif 
tidaknya sistem pendidikan tersebut.  

d) Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian 
berfungsi sebagai bahan atau input bagi pengambilan 
keputusan mengenai sistem yang bersangkutan dalam 
rangka: a). penyempurnaan sistem selama sistem 
tersebut masih dalam tahap pengembangan; dan b). 
penyimpulan mengenai kebaikan (merit, worth) dari 
sistem pendidikan yang bersangkutan dibandingkan 
dengan sistem yang lain. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat 

evaluasi menurut sistem model adalah sebagai berikut:  
a).Penilaian ditujukan kepada berbagai dimensi sistem.   
b).Perbandingan antara performance dan criteria.                  
c).Tidak hanya berakhir dengan deskripsi, tetapi juga 
judgment sebagai kesimpulan dari penilaian. d). Hasil 
penilaian digunakan sebagai bahan atau input bagi 
pengampilan keputusan, dalam rangka penyempurnaan 
sistem maupun penyimpulan mengenai kebaikan sistem 
yang bersangkutan secara menyeluruh. 

Ruang lingkup evaluasi menurut model ini 
berdasarkan pendapat tokohnya adalah sebagai berikut. 
a) Stake membagi objek penilaian atas tiga 

kategori:antecendent, transactions, dan outcomes. 
b) Stufflebeam menggolongkan sistem pendidikan atas 

empat dimensi, yaitu context, input, 
process, dan product (CIPP). 

c) Scriven mencakup: sarana/bahan, proses, dan hasil 
yang dicapai. 

d) Provus mencakup empat dimensi, yaitu design, 
operation program, interim products, dan  terminal 
product.104 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang 
lingkup evaluasi dalam model ini adalah sebagai 
berikut: Pertama,objek sekurang-kurangnya terdiri dari 

                                                 
104 Blaine R. Worthen dan James R. Sanders, Educational Evaluation: 

Alternative Approaches and Practical Guidelines (New York: Longman, 1987),            
h 12 
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peralatan/sarana, proses, dan hasil yang dicapai. Kedua,  
mencakup data objektif maupun data subjektif. 

Keunggulan Sistem Model ini penilaian dilakukan 
terhadap berbagai dimensi sistem, tidak hanya hasil 
yang dicapai saja, melainkan juga input dan proses yang 
dilakukan tahap demi tahap. Hal ini agar 
penyempurnaan sistem dapat dilakukan pada setiap 
tahap sehingga kelemahan yang masih terlihat pada 
suatu tahap tertentu tidak dibawa ke tahap berikutnya. 

 
     5) Illuminative Model 

Nama Illuminatif, oleh pengembangnya didasarkan 
atas alasan bahwa penggunaan berbagai cara evaluasi di 
dalam model ini bila dikombinasikan akan help 
illuminative problems, issues, and significant 
program features.105 Model ini dikembangkan terutama di 
Inggris dan banyak dikaitkan dengan pendekatan di 
bidang antropologi. Salah satu tokoh yang paling 
menonjol dalam pengembangan model ini adalah 
Malcolm Parlett.106 

Tujuan penilaian menurut model ini adalah 
mengadakan studi yang cermat terhadap sistem yang 
bersangkutan. Studi difokuskan pada permasalahan 
bagaimana implementasi suatu sistem dipengaruhi oleh 
situasi sekolah, tempat sistem tersebut dikembangkan, 
keunggulan, kelemahan, serta pengaruhnya terhadap 
proses belajar siswa. Hasil evaluasi ditekankan pada 
deskripsi dan interpretasi, bukan pengukuran dan 
prediksi sebagaimana model sebelumnya. Dalam 
pelaksanaan evaluasi, model ini lebih menekankan 
penggunaan judgment, selaras dengan semboyannya the 
judgment is the evaluation.107  

Objek evaluasi yang diajukan dalam model ini 
mencakup; latar belakang dan perkembangan yang 
dialami oleh sistem yang bersangkutan, proses 

                                                 
105 Ibid., h. 132-133. 
106 Nana Sudjana & Ibrahim, Penelitian dan Penilaian….  h. 250. 
107 Ibid., h. 251. 
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implementasi (pelaksanaan) sistem, hasil belajar yang 
diperlihatkan oleh siswa, serta kesukaran-kesukaran yang 
dialami dari tahap perencanaan hingga implementasinya 
di lapangan. Di samping itu, dampak yang ditimbulkan 
dari suatu sistem seperti; kebosanan yang terlihat pada 
siswa dan guru, ketergantungan secara intelektual, 
hambatan terhadap perkembangan sikap sosial, dan 
sebagainya. Ringkasnya, objek evaluasi dalam model ini 
meliputi kurikulum yang terlihat maupun tersembunyi 
(hidden curriculum).108 

Tahapan evaluasi dalam Illuminatif model terdiri 
dari tiga fase sebagai berikut. 1) Tahap pertama observe. 
Pada tahap ini, evaluator mengunjungi sekolah atau 
lembaga yang sedang mengembangkan sistem tertentu. 
Evaluator mendengarkan dan melihat berbagai peristiwa, 
persoalan, serta reaksi dari guru maupun siswa terhadap 
pelaksanaan sistem tersebut. 2) Tahap kedua Inquiry 
further. Pada tahap ini, berbagai persoalan yang terlihat 
atau terdengar dalam tahap pertama diseleksi untuk 
mendapatkan perhatian dan penelitian lebih lanjut.                  
3) Tahap ketiga Seek to explain. Pada tahap ini, evaluator 
mulai meneliti sebab akibat dari masingmasing persoalan. 
Pada tahap ini, faktor-faktor yang menyebabkan 
timbulnya persoalan dicoba untuk ditelusuri. Data 
semula terpisah satu dengan lainnya mulai disusun dan 
dihubungkan dalam kesatuan situasi. Langkah 
selanjutnya dilakukan interpretasi data yang diharapkan 
dapat dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan.109 

Dari langkah-langkah tersebut, faktor penting 
dalam evaluasi model ini adalah perlunya kontak 
langsung antara evaluator dengan pihak yang dievaluasi. 
Hal ini disebabkan model ini menggunakan pendekatan 
kualitatif yang menekankan pentingnya menjalin 
kedekatan dengan orang dan situasi yang sedang 
dievaluasi agar dapat memahami secara personal realitas 
dan hal-hal rinci tentang program atau sistem yang 

                                                 
108 Ibid., h. 252. 
109 Ibid., h. 253- 
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sedang dikembangkan. Di samping itu, faktor lainnya 
adalah pandangannya yang holistik dalam evaluasi, yang 
berasumsi bahwa keseluruhan adalah lebih besar 
daripada sejumlah bagianbagian.110 

Keunggulan Illuminative Model, menekankan 
pentingnya dilakukan penilaian yang kontinu selama 
proses pelaksanaan pendidikan sedang berlangsung. 
Jarak antara pengumpulan data dan laporan hasil 
penilaian cukup pendek sehingga informasi yang 
dihasilkan dapat digunakan pada waktunya. 

Keterbatasan Illuminative Model, kelemahan 
terutama terletak pada segi teknis pelaksanaannya yang 
meliputi: 1)Kegiatan penilaian tidak didahului oleh 
adanya perumusan kriteria secara eksplisit.                                  
2)Objektivitas penilaian yang dilakukan perlu 
dipersoalkan. 3)Adanya kecenderungan untuk 
menggunakan alat penilaian yang “terbuka” dalam arti 
kurang spesifik dan berstruktur. 4) Tidak menekankan 
pentingnya penilaian terhadap program bahan-bahan 
kurikulum selama bahan-bahan tersebut disusun dalam 
tahap perencanaan. 

Kontribusi Illuminative Model, sumbangan terbesar 
Illuminatif Model adalah kritikannya terhadap 
penggunaan model scientific  experiment dalam penilaian 
pendidikan yang dirasakan kurang tepat. Pendidikan 
sebagai upaya“memanusiakan manusia” tidak dapat 
dideskripsikan secara matematis. Aspek-aspek 
kemanusiaan tidak semuanya dapat dilakukan 
pengukuran secara mudah dan tepat, seperti perasaan, 
sikap, motivasi, semangat, dan sebagainya.111 

 
 
 
 
 

                                                 
110 Michael Quinn Patton, Metode Evaluasi Kualitatif, Terj. Budi Puspo 

Priyadi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 18. 
111 Nana Sudjana & Ibrahim, Penelitian dan Penilaian…,  h. 260 
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BAB VI 
SISTEM INSTRUKSIONAL PEMBELAJARAN 

 
A.  Pendahuluan 

Dewasa ini perkembangan teori-teori tentang bagaimana 
siswa belajar, berkembang bermacam-macam paket atau 
media belajar, ditemukannya metode-metode belajar baru, 
telah mendorong para pendidik untuk mencari pendekatan 
baru dalam mengembangkan sistem dan disain 
instruksional. Pendekatan baru ini didasarkan atas 
kenyataan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan 
suatu hal yang sangat kompleks, terdiri atas banyak 
komponen yang satu sama lain harus bekerja bersama 
secara baik untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. 
Pengembangan perencanaan untuk tujuan tersebut yang 
sekarang mendapatkan perhatian besar adalah yang 
didasarkan atas konsep sistem.  

Konsep sistem ini menurut Kemp (1977, p. 6) "refers to 
the terhnleal integration of men and machine". Konsep 
pendekatan sistem (systems approach) tersebut 
membedakan mana-mana tugas yang kiranya lebih baik bila 
dikerjakan oleh manusia, dan mana yang paling baik bila 
dilakukan oleh mesin. Diterapkan kepada kegiatan 
pendidikan, konsep pendekatan sistem pada hakekatnya 
adalah proses untuk menemukan suatu cara untuk 
memecahkan problem pendidikan dan mencari altematif 
pemecahannya. Untuk memahami hal tersebut berbagai 
model pengembangan sistem instruksional telah 
dikembangkan dewasa ini, berikut akan diuraikan 
mengenai definisi, dasar-dasar dan model pengembangan 
sistem instruksional. 

 
B.  Pengertian Pengembangan Instruksional 

Pengembangan Intruksional adalah cara yang sistematis 
dalam mengidentifikasi, mengembangkan, mengevaluasi 
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seperangkat materi dan strategi  yang di arahkan untuk 
mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu.112  

Pengembangan sistem instruksional adalah suatu proses 
secara sistematis dan logis untuk mempelajari problem-
problem pengajaran, agar mendapatkan pemecahan yang 
teruji validitas dan praktis bisa dilaksanakan.  

Menurut Hamzah B. Uno, bahwa komponen strategi 
instruksional ada 5 komponen, yaitu: 
1) Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan yang 

disampaikan dengan menarik akan dapat meningkatkan 
motivasi belajar peserta didik.  

2) Penyampaian Informasi. Dalam kegiatan ini, guru juga 
harus memahami dengan baik situasi dan kondisi yang 
dihadapinya. Dengan demikian, informasi yang 
disampaikan dapat diserap oleh peserta didik dengan 
baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
penyampaian informasi adalah urutan ruang lingkup 
dan jenis materi. 

3) Partisipasi Peserta Didik. Berdasarkan prinsip student 
centered, peserta didik merupakan pusat dari suatu 
kegiatan belajar. Artinya bahwa proses pembelajaran 
akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif 
melakukan latihan secara langsung dan relevan dengan 
tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan.  

4) Tes. Serangkaian tes umum yang digunakan oleh guru 
untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus 
telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, 
sikap dan keterampilan telah benar-benar dimiliki oleh 
peserta didik atau belum. Kegiatan ini biasanya 
dilakukan diakhir kegiatan pembelajaran. 

5)  Kegiatan Lanjutan. Langkah ini dilakukan sebagi 
evaluasi atas proses instruksional yang telah berjalan.113  

                                                 
112 M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 79. 
113http://moh-zaen-fuadi.blogspot.com/pengembangan-strategi-

instruksional.html, diakses 25 April 2015 

http://moh-zaen-fuadi.blogspot.com/pengembangan-strategi-instruksional.html
http://moh-zaen-fuadi.blogspot.com/pengembangan-strategi-instruksional.html
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Prosedur pengembangan system intruksional 
menggambarkan pedoman proses belajar mengajar meliputi 
5 bagian, yaitu: 
1) Tujuan pelajaran yang hendak dicapai. Didalam 

kurikulum tujuan intruksioanal ada dua  macam,yaitu : 
 

a) Tujuan Instruksional Umum (TIU). Tujuan 
instruksional umum ini merupakan tujuan dari 
kurikuler, ialah tujuan pendidikan secara umum 
menjadi tujuan khusus dan operasional, sebab pada 
dasarnya tujuan pendidikan hanya dapat mungkin 
di capai bila tujuan itu di rumuskan ke dalam 
rumusan yang  khusus dan operasional. Dalam 
kurikulum SLTP 1975 bidang studi agama islam, 
dapat dilihat bahwa tujuan kurikuler bidang studi 
agama islam  di SMP yang berjumlah empat belas itu 
di jabarkan sehingga menjadi delapan puluh tujuan 
instruksional umum (TIU). 

b) Tujuan instruksional khusus. Tujuan ini adalah 
langkah yang paling akhir dalam upaya membuat 
rumusan tujuan pendidikan yang paling khusus dan 
operasional.tujuan instruksional khusus (TIK) dapat 
di artikan sebagai rumusan tujuan yang berisi 
kualifikasi khusus yang di harapkan di miliki siswa 
setelah selesai mengikuti kegiatan belajar mengajar 
tertentu. Tujuan instruksional khusus adalah tujuan 
yang hendak di capai guru setiap kali mengajar. 
Maksud dari kedua tujuan instruksional ini adalah 
upaya untuk mengembangkan tujuan pendidikan 
secara universal yaitu tujuan pendidikan umum 
berfokuskan pada semua mata pelajaran  yang ada 
disetiap sekolah dan madrasah, sedangkan tujuan 
instruksional khusus adalah tujuan pembelajaran 
yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung 
(proses pembelajaran), atau komponen-komponen 
yang akan dipaparkan untuk mengajar haruslah 
dikutip atau disajikan dalam berbentuk lembaran 
sebelum pelajaran itu berlangsung. Contohnya SAP ( 
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Satuan Acara Perkuliahan) atau silabus perkuliahan 
yang disajikan oleh tenaga pengajar. 

2) Bahan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pelajaran. 
Bahan pelajaran bersumber dari pokok-pokok bahasan 
yang tercantum didalam kurikulum dan sebaiknya 
berantai. 

3) Metode mengajar atau uraian kegiatan belajar mengajar. 
Disini terdapat faktor guru, murid, alat pelajaran atau 
media yang dipergunakan. 

4) Fasilitas dan alat yang menunjang kegiatan belajar 
mengajar. Guru mempersiapkan kondisi yang 
memungkinkan belajar mengajar berlangsung dengan 
lancar. 

5) Evaluasi hasil belajar. Setelah kegiatan belajar mengajar 
selesai pada satu satuan pelajaran maka diadakan 
evaluasi. Evaluasi ini menguji siswa pada satu mata 
pelajaran.Kemudian diadakan pra-tes pada tahap 
permulaan sekali. Setelah itu diadakan tes-formatif. 
Pada akhir semester diadakan tes akhir semester (tes-
sumatif).114 
Didalam pengembangan sistem instruksional ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan, anntara lain : 
1) Merumuskan tujuan pembelajaran khusus. 
2) Mengembangkan alat-alat evaluasi. 
3) Menetapkan kegiatan pembelajaran.  
4) Merencanakan Program pembelajaran 
5) Melaksanakan program pembelajaran115. 

Sebagai bagian teknologi pendidikan, pengembangan 
sistem instruksional tentunya mempunyai prinsip dasar 
yang sama dengan teknologi pendidikan, yakni:  
1) Berfokus pada siswa. Prinsip ini memandang bahwa, 

dalam rangka penerapan pengembangan sistem 
instruksional, siswa adalah sentral kegiatan 
pembelajaran. Prinsip ini juga memandang bahwa 

                                                 
114Murni Djamal, Metode Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: 

IAIN Pers, tth), h 246-247. 
115Muslam, Pengembangan Kurikulum MI/PAI SD Teoritis dan 

Praktis, (Semarang : PKPI2, 2008), h.  51-53. 
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dalam setiap proses pembelajaran, siswa hendaknya 
bertindak sebagai pihak yang aktif dan dibuat aktif. 
Tetapi hal ini bukan berarti bahwa guru adalah pihak 
yang pasif. Keduanya harus bertindak aktif. 

2) Pendekatan sistem. Prinsip ini memandang bahwa 
masalah belajar adalah suatu sistem. Maksudnya, 
penanganan terhadap satu komponen pembelajaran 
dalam rangka pelaksanaan pengembangan sistem 
instruksional harus pula mempertimbangkan integrasi 
komponen yang lain sehingga diperoleh efek yang 
sinergistik untuk memecahkan masalah-masalah belajar. 

3) Pemanfaatan sumber belajar secara maksimal. Prinsip 
ini memandang bahwa semua komponen sumber belajar 
baik pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar 
harus dimanfaatkan secara luas dan maksimal dalam 
rangka memecahkan masalah-masalah belajar sehingga 
tujuan pembelajaran.116 

 

C. Model – Model Pengembangan Sistem Instruksional 
     Ada beberapa model pengembangan intruksional, 
diantaranya: 
1) Model Belah Banathy, Pengembangan instruksioanal 

model Banathy ini dapat diformasikan dalam enam 
langkah, sebagai berikut: 
a) Merumuskan tujuan (Formulate objectives). Langkah 

ini merupakan suatu pernyataan yang menanyakan 
apa yang diharapkan dari siswa untuk dikerjakan, 
diketahui dan dirasakan sebagai hasil pengalaman 
belajarnya. 

b) Mengembangkan tes (develop test). Langkah ini 
dikembangkan suatu tes yang didasarkan atas 
tujuan yang diinginkan dan digunakan untuk 
mengetahui kemampuan yang diharapkan tercapai 
hasil dari pengalaman belajarnya. 

c) Menganalisis kegiatan belajar (analyze learning task). 
Langkah ini dirumuskan apa yang harus dipelajari 

                                                 
116http://uekky.blogspot.combehaviorurldefaultvmlo_11.html. 

diakses 25 April 2015 

http://uekky.blogspot.com/2012/11/v-behaviorurldefaultvmlo_11.html
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sehingga dapat menunjukkan tingkah laku seperti 
yang digambarkan dalam tujuan yang telah 
dirumuskan. Dalam kegiatan ini, kemampuan awal 
mahasiswa harus juga dianalisis atau dinilai karena 
tidak perlu mempelajari apa yang telah mereka 
ketahui. 

d) Mendesain sistim instruksional (design system). 
Setelah melalui langkah 1 sampai dengan 3, perlu 
dipertimbangkan alternatif-alternatif dan 
identifikasi apa yang harus dikerjakan untuk 
menjamin bahwa para peserta didik benar-benar 
menguasai kegiatan yang telah dianalisi pada 
langkah 1 sampai dengan 3. Juga ditentukan siapa 
yang tmempunyai potensi yang baik untuk 
mencapai fungsi tersebut dan kapan dan dimana 
fungsi-fungsi tersebut harus dilaksanakan. 

e) Melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil 
(implement and test output). Sistim yang telah 
didesain diuji vcoba dan dilaksanakan. Apa yang 
dapat dilaksanakan atau dikerjakan peserta didik 
sebagai hasil implementasi sistim, harus dinilai agar 
dapat diketahui seberapa jauh mereka telah 
menunjukkan tingkah laku seperti yang 
dimaksudkan dalam rumusan tujuan. 

f) Mengadakan perbaikan (change to improve). Pada 
langkah ini, hasil yang diperoleh dari evaluasi 
kemudian merupakan umpan balik untuk 
keseluruhan sistim sehingga perubahan-perubahan 
(jika diperlukan) dapat dilakukan untuk 
memperbaiki sistim instruksional.  

2) Model Pengembangan Sistem Intruksional (MPSI) 
     PPSI ini adalah salah satu model pengembangan 
pengajaran yang mengadopsi dan menginovasi model 
Banathy. Terdahulu, hanya dalam PPSI lebih 
disederhanakan langkahnya menjadi 5 langkah yang 
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terdiri 4 langkah pengembangan dan 1 langkah 
pelaksanaan.117 Langkah-langkahnya yaitu: 
a) Perumusan tujuan. 
b) Pengembangan alat dan evaluasi 
c) Merumuskan kegiatan belajar dan materi 
d) Pengembangan program kegiatan 
e) Pelaksanaan 

3) Model Briggs 
      Model Brigs ini berorientasi pada rancangan 

sistim dengan sasaran dosen atau guru yang akan 
bekerja sebagai perancang kegiatan instruksional 
maupun tim pengembangan instruksional yang susunan 
anggotanya meliputi: dosen, administrator, ahli bidang 
studi, ahli evaluasi, ahli media dan perancang 
instruksional  

     Brigs berkeyakinan bahwa banyak pengetahuan 
tentang belajar mengajar dapat diterapkan untuk semua 
jajaran dalam bidang pendidikan dan latihan.Karena itu 
dia berpendapat bahwa model ini juga sesuai untuk 
pengembangan program latihan jabatan, tidak hanya 
terbatas pada program-program akademis saja. 
Langkah-langkah didalam  model Brigs adalah: 
b) Identifikasi kebutuhan atau penentuan tujuan. 
c) Penyusunan garis besar kurikulum dan rincian 

tujuan 
d) Penyusuan tujuan 
e) Analisis tugas atau tujuan 
f) Penyiapan evaluasi belajar 
 

4) Model Kemp 
a) Penentuan tujuan intruksioanal umum (TIU), yaitu 

tujuan yang ditetapkan menurut masing-masing 
pokok bahasan. 

b) Menganalisis karakteristik siswa, yaitu dalam 
analisis ini memuat hal-hal yang berkenaan dengan 
latar belakang pendidikan siswa, sosial budaya yang 

                                                 
117 M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 81-83. 
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memungkinkan dapat mengikuti program kegiatan 
belajar, serta langkah-langkah apa yang perlu 
ditetapkan. 

c) Menentukan tujuan instruksional khusus (TIK); 
yakni tujuan yang ditetapkan secara operasional, 
spesifik dan dapat diukur. Dengan demikian siswa 
dapat mengetahui apa yang akan mereka lakukan, 
bagaimana melakukannya dan apa ukuran yang 
digunakan bahwa mereka dapat mencapai tujuan 
belajar tersebut. 

d) Menentukan materi pelajaran yang sesuai dengan 
tujuan instruksional khusus yang telah ditetapkan. 

e) Mengadakan penjajakan awal (preassesment), 
langkah ini sama halnya dengan test awal yang 
fungsinya untuk mengetahui kemampuan yang 
dimiliki siswa, apakah telah memenuhi syarat belajar 
yang ditentukan ataukah belum. 

f) Menentukan strategi belajar dan mengajar yang 
relevan, sebagai patokan untuk memilih strategi 
yang dimaksud, Kemp menentukan 4 kriteria: 
Efisiensi,  Keefektifas,  Ekonomis, Kepraktisan. 

g) Dalam memilih strategi belajar-mengajar tersebut 
harus melalui analisis alternative. 

h) Mengkoordinasi sarana penunjang yang dibutuhkan, 
meliputi:Biaya, Fasilitas, Peralatan,Waktu dan 
Tenaga 

i) Mengadakan evaluasi, hasil evaluasi tersebut 
digunakan untuk mengontrol dan mengkaji sejauh 
mana keberhasilan suatu program yang telah 
direncanakan mencapai sasaran yang diinginkan. 

5) Model IDI 
Pengembangan instruksional model IDI 

(Instruksional Development Institute) merupakan suatu 
hasil konsorsium antar perguruan tinggi di Amerika 
Serikat yang dikenal dengan University Consorsium 
Instructional Development and Technology (UCIDT). 

Model IDI ini telah dikembangkan dan diuji-
cobakan pada beberapa negara di Asia dan Eropa dan 
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telah berhasil di 334 institusi pendidikan di Amerika. 
Sebagaimana halnya dengan model-model 
pengembangan instruksional lainnya.118  

Model IDI menggunakan pendekatan sistim yang 
meliputi tiga tahapan, yakni: 
a) Pembatasan (define),Identifikasi masalah, dimulai 

dengan analisis kebutuhan atau yang disebut need 
assesment. Pada dasarnya need assisment ini 
berusaha menemukan suatu perbedaanantara apa 
yang ada dan apa yang idealnya (yang diinginkan). 
Karena banyaknya kebutuhan pengajaran, maka 
perlu diadakan prioritas mana yang didahulukan 
dan mana yang dikemudian. 

b) Pengembangan (develop, Identifikasi tujuan; tujuan 
instruksional yang hendak dicapai perlu 
diidentifikasikan terlebih dahulu, baik tujuan 
instruksional umum (TIU) dalam hal ini IDI 
menyebutkan dengan Terminal Objectives dan 
tujuan instruksional khusus (TIK) yang disebut 
Enabling Objectives. TIK adalah penjabaran yang 
lebih rinci dari TIU, maka TIK dianggap penting 
sekali dalam pengembangan instruksional. 

c) Penilaian (evaluate) 
1) Tes uji coba. Setelah prototipa program 

instruksional tersebut disusun, maka langkah 
berikutnya harus diadakan uji-coba.Uji-coba ini 
dapat dilakukan pada sampel audien untuk 
menentukan kelemahan dan kebaikan serta 
efesiensi dan keefektifan suatu program yang 
dikembangkan. 

2)  Analisis hasil119 
 
 
 
 

                                                 
118http://uekky.blogspot.com/2012/11/v-behaviorurl11.html, 

diakses 2 Mei 2015 
119 M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama…, h 111 

http://uekky.blogspot.com/2012/11/v-behaviorurldefaultvmlo_11.html
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BAB VII 
TEKNIK PENYUSUNAN SOAL BENTUK URAIAN DAN  

JAWABAN SINGKAT 
 

  
A. Pendahuluan 

Banyak alat atau instrument yang dapat digunakan 
dalam kegiatan evaluasi, salah satunya adalah tes. Istilah tes 
tidak hanya populer di lingkungan persekolahan, tetapi 
juga diluar sekolah bahkan masyarakat umum. Disekolah, 
tes ini sering juga disebut dengan tes prestasi belajar. Tes ini 
banyak digunakan untuk mengukur prestasi belajar peserta 
didik dalam bidang kognitif seperti pengetahuan, 
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

Dari berbagai jenis tes, dalam makalah ini kelompok 
kami akan membahas mengenai tes bentuk uraian (Essay), 
dalam tes bentuk uraian (Essay) peserta didik dituntut 
untuk menguraikan, mengorganisasikan dan menyatakan 
jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk, teknik 
dan gaya yang berbeda satu dengan lainnya. Dilihat dari 
luas sempitnya materi yang ditanyakan, tes bentuk uraian 
dibagi menjadi dua yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. 
Sedangkan, dilihat dari pendekatan atau cara pemberian 
skor. Betuk uraian dibagi menjadi bentuk uraian objektif 
dan bentuk uraian non objektif. 

Dalam menyusun soal bentuk uraian (Essay) sesuai 
dengan kaidah-kaidah penulisan bentuk soal uraian (Essay), 
selain itu diperlukan adanya teknik-teknik dalam menjawab 
soal uraian (Essay) agar menjadi lebih mudah dan dalam 
pengoreksian bentuk soal uraian terdapat beberapa metode 
pengoreksian soal, diantaranya metode per nomor, metode 
per lembar, metode bersilang, analytical method, sorting 
method, point method dan rating method, dalam tes bentuk 
uraian juga terdapat beberapa kelebihan dan 
kekurangannya. 

Selain bentuk soal urain dalam makalah ini juga 
membahas mengenai soal jawaban singkat. Soal jawaban 
singkat merupakan soal yang menuntut peserta tes untuk 
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memberikan jawaban singkat berupa kata, frase, nama, 
tempat, nama tokoh, lambang, atau kalimat yang sudah 
pasti. 

 
B. Pengembangan Tes Bentuk Uraian (Essay) 

Istilah tes berasal dari bahasa Prancis, yaitu “ testum 
“, berarti piring yang digunakan untuk memilih logam 
mulia dari benda-benda lain, seperti pasir, batu, tanah, dan 
sebagainya. Tes merupakan suatu cara yang digunakan 
dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, 
pernyataan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan 
atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek 
perilaku peserta didik. Dalam rumusan ini terdapat 
beberapa unsur penting. Pertama, tes digunakan dalam 
rangka kegiatan pengukuran. Kedua, di dalam tes terdapat 
berbagai pertanyaan uraian atau pernyataan atau 
serangkaian tugas yang harus  dijawab dan dikerjakan oleh 
peserta didik. Ketiga, tes digunakan untuk mengukur suatu 
aspek perilaku peserta didik. Keempat, hasil tes peserta 
didik perlu diberi skor dan nilai. 

Bentuk uraian (Essay) dapat digunakan untuk 
mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh 
bentuk objektif. Disebut bentuk uraian, karena menuntut 
peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan dan 
menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam 
bentuk, teknik dan gaya yang berbeda satu dengan yang 
lainnya. Jadi, bentuk uraian (Essay) adalah segala bentuk 
ujian dimana kita harus menjawab pertanyaan dengan 
menggunakan bahasa kita sendiri. 

Bentuk uraian disebut juga bentuk subjektif karena 
dalam pelaksanaannya sering dipengaruhi oleh faktor 
subjektivitas guru. Dilihat dari luas sempitnya materi yang 
ditanyakan, maka tes bentuk uraian ini dapat dibagi 
menjadi dua bentuk, yaitu uraian terbatas dan uraian 
bebas.120 

 

                                                 
120 Zainal Arifin. Evaluasi Pembelajaran, Cetakan kelima. Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya, 2013) h. 125 
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           1.  Uraian terbatas 

Dalam menjawab soal bentuk uraian terbatas ini, 
peserta didik harus  mengemukakan hal-hal tertentu 
sebagai batas-batasnya. Walaupun kalimat jawaban 
peserta didik itu beraneka ragam, tetap harus ada pokok-
pokok penting yang terdapat dalam sistematika 
jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah 
ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. 

            2. Uraian bebas 
Dalam bentuk ini peserta didik bebas untuk 

menjawab soal dengan cara dan sistematika sendiri. 
Peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai 
dengan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap peserta 
didik mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-
beda. Namun, guru tetap harus mempunyai acuan atau 
patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didik nanti. 

Berdasarkan pada pendekatan atau cara pemberian 
skor  bentuk uraian dibagi menjadi dua, yaitu bentuk 
uraian objektif dan bentuk uraian non objektif.121 

 
               1)    Bentuk uraian objektif 

Bentuk uraian seperti ini memiliki sehimpunan 
jawaban dengan rumusan yang relatif lebih pasti 
sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif.  
Anthony J. Nitko ( 1996 ) menjelaskan bentuk uraian 
terbatas dapat digunakan untuk menilai hasil belajar 
yang kompleks, yaitu berupa kemampuan-
kemampuan, menjelaskan hubungan sebab-akibat, 
melukiskan pengaplikasian prinsip-prinsip, 
mengajukan argumentasi-argumentasi yang relevan, 
merumuskan hipotesis dengan tepat, merumuskan 
asumsi yang tepat, melukiskan keterbatasan data, 
merumuskan kesimpulan secara tepat,  menjelaskan 
metode dan prosedur, dan hal-hal sejenis yang 

                                                 
121 M. Ngalim Purwanto, Prinsip – prinsip dan Teknik Evaluasi 

pengajaran. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2002), h 60 
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menuntut kemampuan peserta didik untuk 
melengkapi jawabannya. 
        Dalam penskoran bentuk soal uraian objektif, skor 
hanya dimungkinkan menggunakan dua kategori, 
yaitu benar atau salah. Untuk setiap kata kunci yang 
benar diberi skor 1 (satu) dan untuk kata kunci yang 
dijawab salah atau tidak di jawab diberi skor 0 (nol). 
Dalam satu rumusan jawaban dapat mengandung 
lebih dari satu kata kunci sehingga skor maksimum 
jawaban dapat lebih dari satu. Kata kunci tersebut 
dapat berupa kalimat, kata, bilangan, symbol, gambar, 
grafik, ide, gagasan atau pernyataan. Diharapkan 
dengan pembagian yang tegas seperti ini, unsure 
subjektivitas dapat dihindari atau dikurangi.  

Adapun langkah – langkah pemberian skor soal 
bentuk uraian objektif adalah : 
1) Tuliskan semua kata kunci atau kemungkinan 

jawaban secara jelas untuk setiap soal. 
2) Setiap kata kunci yang dijawab benar diberi skor 1. 

Tidak ada skor setengah untuk jawaban yang 
kurang sempurna. Jawaban yang diberi skor 1 
adalah jawaban sempurna, jawaban lainnya adalah 
0. 

3) Jika satu pertanyaan memiliki beberapa sub-
pertanyaan, perincilah kata kunci dari jawaban 
soal tersebut menjadi beberapa kata kunci 
subjawaban dan buatkan skornya. 

4) Jumlah skor dari semua kata kunci yang telah 
ditetapkan pada soal tersebut. Jumlah skor ini 
disebut skor maksimum. 

              2)    Bentuk Uraian Non-Objektif ( BUNO ) 
Bentuk soal seperti ini memiliki rumusan jawaban 

yang sama dengan rumusan jawaban bebas, yaitu 
menuntut peserta didik untuk mengingat dan 
mengorganisasikan  (menguraikan dan memadukan) 
gagasan-gagasan pribadi atau hal-hal yang telah 
dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau 
mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk 
uraian tertulis sehingga dalam penskorannya sangat 
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memungkinkan adanya unsure subjektivitas. Bentuk 
uraian bebas dapat digunakan untuk menilai hasil 
belajar yang bersifat kompleks, seperti kemampuan 
menghasilkan, menyusun dan menyatakan ide-ide, 
memadukan berbagai hasil belajar dari berbagai 
bidang studi, merekayasa bentuk-bentuk orisinal ( 
seperti mendesain sebuah eksperimen ), dan menilai 
arti atau makna suatu ide. 

Dalam penskoran soal bentuk uraian nonobjektif, 
skor dijabarkan dalam rentang. Besarnya rentang skor 
ditetapkan oleh kompleksitas jawaban, seperti 0 – 2, 0 
– 4, 0 – 6, 0 – 8, 0 – 10 dan lain – lain. Skor minimal 
harus 0, karena peserta didik yang tidak menjawab 
pun akan memperoleh skor maksimum ditentukan 
oleh penyusun soal dan keadaan jawaban yang 
dituntut dalam soal tersebut.  

      C.   Cara Menyusun Soal – Soal Uraian ( Essay ) 

Untuk menyusun soal – soal essay yang lebih efektif, 
perlu kiranya guru atau pembuat tes memperhatikan saran 
– saran seperti berikut: 
1) Sebelum memulai menulis soal yang dimaksud, 

hendaknya  jelas dalam pikiran kita proses mental 
manakah yang kita harapkan dari murid untuk 
menjawab soal tersebut. 

2) Gunakanlah bahan – bahan atau himpunan bahan – 
bahan dalam menyusun soal-soal essay tersebut. 

3) Mulailah pertanyaan atau soal essay itu dengan kata – 
kata seperti : “bandingkan”, berilah alasan, berilah 
contoh – contoh yang sesuai, terangkan bagaimana, 
jelaskan apa yang akan terjadi jika...dan jelaskan 
bagaimana pendapat anda.122 

4) Tulislah pertanyaan atau soal essay itu sedemikian 
rupa sehingga tugas apa yang harus dilakukan siswa 
jelas dan tidak mempunyai arti ganda bagi setiap 
murid. 

                                                 
122 Ibid, h.  62  
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5) Soal essay berhubungan dengan hal – hal yang 
merupakan “ controversial issue “ dalam masyarakat. 

6) Usahakan agar soal essay yang kita susun itu benar – 
benar dapat menimbulkan perilaku yang kita 
kehendaki untuk dilakukan oleh siswa. 

7) Sesuaikan panjang pendeknya dan kompleksitas 
jawaban dengan tingkat kematangan siswa. 
Beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam 

penulisan soal bentuk uraian adalah materi, konstruksi, dan 
bahasa. Secara rinci kaidah tersebut diuraikan di bawah ini: 
2) Materi.  

a. Soal harus sesuai dengan indikator. Artinya soal 
arus mananyakan perilaku dan materi yang hendak 
diukur sesuai dengan tuntutan indikator. 

b. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan 
(ruang lingkup) harus jelas. 

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

jenjang, jenis sekolah, dan tingkat kelas. 
3) Konstruksi 

a. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus 
menggunakan kata tanya atau perintah yang 
menuntut jawaban terurai, seperti: mengapa 
uraikan, jelaskan, bandingkan, hubungkan, 
tafsirkan, buktikan, hitunglah. Jangan 
menggunakan kata tanya yang tidak menuntut 
uraian, misalnya: siapa, di mana, kapan. Demikian 
juga kalimat tanya yang hanya menuntut jawaban 
“ya” atau “tidak”.  

b. Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara 
mengerjakan soal. 

c. Buatlah pedoman penyekoran segera setelah 
soalnya ditulis dengan cara menguraikan 
komponen yang akan dinilai atau kriteria 
penyekoranya, besarnya skor bagi setiap 
komponen, serta rentangan skor yang dapat 
diperoleh untuk soal yang bersangkutan. 
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d. Hal – hal lain yang menyertai soal seperti tabel, 
gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya, harus 
disajikan dengan jelas dan terbaca sehingga tidak 
menimbulkan penafsiran yang berbeda. 

4) Bahasa 
a. Rumusan kalimat soal harus komunikatif, yaitu 

menggunakan bahasa yang sederhana dan 
menggunakan kata-kata yang sudah dikenal siswa. 

b. Butir soal menngunakan Bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. 

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

d. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku 
setempat, jika soal akan digunakan untuk tingkat 
daerah atau nasional. 

e. Rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang 
menyinggung perasaan siswa. 

 
D.    Teknik Dalam Menjawab Bentuk Soal Uraian Atau Essay 

Agar Mendapatkan Hasil Yang Memuaskan. 

 
1. Perencanaan waktu. Pertama kali yang harus kita 

perhatikan adalah merencanakan waktu yang akan kita 
habiskan untuk setiap pertanyaan. Jika kita tidak 
berhati – hati merencanakan waktu, kita bisa 
menghabiskan waktu terlalu banyak pada satu soal 
yang agak sulit dan membuang waktu untuk soal yang 
lebih mudah. Guru yang baik seringkali membantu 
mahasiswa / pelajar dengan menuliskan alokasi waktu 
yang dibutuhkan pada setiap soal. Hal ini tentu sangat 
membantu murid. Namun demikian, kita harus 
merencanakan penyelesaian ujian ini sesuai dengan 
kemampuan kita. Alokasi yang ditetapkan biasa saja 
tidak sesuai dengan alokasi yang kita buat. Kecuali 
tentunya pada test psikologi dimana kita tidak 
dibenarkan menggunakan waktu lebih dari yang 
dialokasikan. 
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2. Mengikuti petunjuk 

Ujian essay sangat ditentukan oleh petunjuk dan 
instruksi pada pertanyaan yang diberikan. 
Perhatikanlah kata-kata penting yang digunakan dalam 
petunjuk umum maupun petunjuk khusus. Misalnya 
petunjuk sebutkan berbeda dengan jelaskan. Juga kata-
kata bandingkan dengan ulaslah. 

Jika anda diminta untuk menyebutkan anda tidak 
perlu memberikan penjelasan terinci untuk masing-
masing item yang anda sebutkan, kecuali memang 
diminta (sebutkan dan jelaskan). Sebab, hal ini akan 
membuang waktu anda, sedangkan pemerikasa tidak 
akan memberikan nilai tambahan untuk ini. Sebaliknya, 
jika anda diminta  menjelaskan, berikan penjelasan 
yang mudah dimengerti, jangan berbelit-belit dan 
gunakan bahasa yang baik. 

Beberapa perintah atau petunjuk ujian essay perlu 
di mengerti benar apa maksudnya. Berikut ini disajikan 
beberapa kata kunci yang sering digunakan dalam 
ujian beserta sedikit penjelasannya.  

Sebutkan. Disini anda cukup menyebutkan istilah 
atau kalimat tertentu saja.  Sebaiknya anda memberikan 
nomor atau huruf untuk memudahkan perhitungan. 

Berikan definisi. Disini anda diminta untuk 
memberikan pengertian suatu istilah dengan singkat 
dan jelas. Jangan memberikan penjelasan terinci, tetapi 
juga harus dapat membedakan dengan istilah lain yang 
hampir bersamaan. 

Jelaskan. Instruksi ini menuntut lebih banyak 
pengertian kita terhadap materi yang ditanyakan dan 
kemampuan kita mengekspresikan pengertian kita. 
Berikanlah penilaian anda secara jelas, bagaimana hal 
tersebut terjadi dan berikan alasan – alasan yang 
diperlukan. 



 

 

                                                         Nurul Hidayati Murtafiah  M.Pd.I 
. 

Adz-Dzikri, Vol  .................. Jurnal ...STIT Agus Salim Metro Lampung | 

 

96 

Bandingkan. Disini biasanya kita diminta 
membandingkan dua keadaan. Dalam hal ini terangkan 
sifat – sifat dan kualitas keadaan / sesuatu yang 
diminta. Tunjukkan persamaan dan perbedaan satu 
dengan yang lainnya. 

Gambarkan. Berikan gambar, diagram atau 
struktur dari sesuatu yang diminta. Jangan lupa 
memberikan label / petunjuk tertentu agar pemeriksa 
mengetahui bahwa kita mengerti akan apa yang kita 
gambarkan. Pada beberapa kasus diperlukan 
penjelasan singkat. 

Buktikan. Dalam ujian matematika atau ilmu pasti 
lainnya perintah ini seringkali keluar. Disitu kita harus 
membuktikan secara sistematika matematika atau teori 
yang telah dikenal sebelumnya. Dalam bidang ilmu 
sosial, kita juga bias memberikan bukti dengan 
mengutip fakta – fakta dan alasan – alasan logis yang 
membuktikan kebenaran hal yang ditanyakan. 

              3.  Tulisan dan bahasa 
Ingatlah bahwa dalam ujian essay, kita harus 

menjelaskan atau menunjukkan kemampuan kita 
melalui tulisan tidak ada kesempatan untuk 
mengoreksi atau membenarkan apa yang kurang jelas ( 
seperti pada ujian lisan ) oleh karenanya, syarat utama 
untuk sukses dalam ujian ini  adalah tulisan kita harus 
mudah dibaca. Selain tulisan yang mudah dibaca, tentu 
saja anda harus menjawab pertanyaan dengan tata 
bahasa yang baik. 

               4.  Menyudahi ujian  
Seperti juga dalam menyelasaikan ujian pada 

umumnya, sebelum kita serahkan, periksalah sekali lagi 
( jika anda masih punya waktu ). Dalam ujian essay ini, 
anda juga mungkin akan memberikan koreksi terhadap 
jawaban anda, anda mungkin ingin menambahkan satu 
kata kalimat untuk memperjelas jawaban anda. 

 
      E.   Metode Pengoreksian Soal Bentuk Uraian 
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Untuk mengoreksi soal bentuk uraian dapat dilakukan 
dengan tiga metode, yaitu metode per nomor (whole method), 
metode per lembar (separated method), dan metode bersilang 
(cross metode). 
a) Metode per nomor : Disini guru mengoreksi hasil 

jawaban peserta didik untuk setiap nomor. Misalnya, 
guru mengoreksi nomor satu untuk seluruh peserta 
didik, kemudian nomor dua untuk seluruh peserta 
didik, dan seterusnya. Kebaikannya adalah pemberian 
skor yang berbeda atas dua jawaban yang kualitasnya 
sama hampir tidak akan terjadi, karena jawaban peserta 
didik yang satu selalu dibandingkan dengan jawaban 
peserta didik yang lain, sedangkan kelemahannya 
adalah pelaksanaannya terlalu berat dan memakan 
waktu banyak. 

b) Metode per lembar. Disini guru mengoreksi setiap 
lembar jawaban peserta didik mulai dari nomor satu 
sampai dengan nomor terakhir. Kebaikannya adalah 
relatif lebih murah dan tidak memakan waktu banyak, 
sedangkan kelemahannya adalah guru sering member 
skor yang berbeda atas dua jawaban yang sama 
kualitasnya atau sebaliknya. 

c) Metode bersilang. Guru mengoreksi jawaban peserta 
didik dengan jalan menukarkan hasil koreksi dari 
seorang korektor kepada korektor yang lain. Dengan 
kata lain, jika telah selesai dikoreksi oleh seorang 
korektor, lalu dikoreksi kembali oleh korektor yang lain. 
Kelebihannya adalah faktor subjektif dapat dikurangi, 
sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu 
dan tenaga yang banyak.123 

 
Disamping metode-metode diatas, ada juga metode lain 

untuk mengoreksi jawaban soal bentuk uraian, yaitu : 
a) Analytical method, yaitu suatu cara untuk mengoreksi 

jawaban peserta didik dan guru sudah menyiapkan 
sebuah model jawaban, kemudian di analisis menjadi 

                                                 
123 http://amierkamboja88.wordpress.com/membuat-soal-jawaban-

singkat/ diakses 2 Mei 2015 

http://amierkamboja88.wordpress.com/2010/04/21/membuat-soal-jawaban-singkat/
http://amierkamboja88.wordpress.com/2010/04/21/membuat-soal-jawaban-singkat/
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beberapa langkah atau unsur yang terpisah, dan pada 
setiap langkah disediakan skor – skor tertentu. 

b) Sorting method, yaitu metode memilih yang 
dipergunakan untuk memberi skor terhadap jawaban 
jawaban yang tidak dibagi-bagi menjadi unsure-unsur. 
Jawaban-jawaban peserta didik harus dibaca secara 
keseluruhan. 

Selanjutnya, guru juga dapat menggunakan metode 
lain untuk pemberian skor soal bentuk uraian, yaitu : 
a) Point method, yaitu setiap jawaban dibandingkan dengan 

jawaban ideal yang telah ditetapkan dalam kunci 
jawaban dan skor yang diberikan untuk setiap jawaban 
akan bergantung pada derajat kepadanannya dengan 
kunci jawaban. Metode ini sangat cocok digunakan 
untuk bentuk uraian terbatas, karena setiap jawaban 
sudah dibatasi dengan kriteria tertentu. 

b) Rating method, yaitu setiap jawaban peserta didik 
ditetapkan dalam salah satu kelompok yang sudah 
dipilah-pilah berdasarkan kualitasnya selagi jawaban 
tersebut dibaca. 

 

      F.   Kelebihan dan Kekurangan Bentuk Tes Uraian 
             1.  Kelebihan tes bentuk uraian antara lain : 

a) Menyusunnya relatif mudah 
b) Guru dapat menilai peserta didik mengenai 

kreativitas, menganlisis dan mengsintesis suatu soal. 
c) Guru dapat memperoleh data-data mengenai 

kepribadian peserta didik 
d) Peserta didik tidak dapat menerka – nerka  
e) Derajat ketepatan dan kebenaran peserta didik dapat 

dilihat dari ungkapan kalimat – kalimatnya. 
f) Sangat cocok untuk mengukur dan menilai hasil 

belajar yang kompleks, yang sukar diukur dengan 
mempergunakan bentuk objektif. 

             2.  Kekurangan tes bentuk uraian antara lain : 
a) Sukar sekali menilai jawaban peserta didik secara 

tepat dan komprehensif. 
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b) Ada kecenderungan guru untuk memberikan nilai 
seperti biasanya. 

c) Menghendaki respons-respons yang relatif panjang 
d) Untuk mengoreksi jawaban diperlukan waktu yang 

lama  
e) Guru sering terkecoh dalam memberikan nilai, 

karena keindahan kalimat dan tulisan, bahkan juga 
oleh lembar jawaban 

f) Hanya terbatas pada guru-guru yang menguasai 
materi yang dapat mengoreksi jawaban peserta didik 
sehingga kurang praktis bila jumlah peserta didik 
cukup banyak. 

 
      G. Soal Jawaban Singkat 

Soal jawaban singkat adalah soal yang menuntut 
peserta tes untuk memberikan jawaban singkat berupa kata, 
frase, nama, tempat, nama tokoh, lambang, atau kalimat 
yang sudah pasti. Bentuk soal jawaban singkat sangat tepat 
digunakan untuk mengukur kemampuan peserta tes yang 
sangat sederhana. Kemampuan yang dikur dengan jawaban 
singkat adalah kemampuan menyebutkan istilah, 
kemampuan menyebutkan fakta, kemampuan menyebutkan 
prinsip, kemampuan menyebutkan metode atau prosedur, 
kemampuan menginterpretasi data sederhana, kemampuan 
memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan anak 
dan kemampuan melengkapi persamaan. 

            1.  Jenis Soal 

Dari segi rumusan kalimatnya, soal jawaban singkat 
dapat berupa kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat 
yang tidak lengkap.124 

     Soal jawaban singkat dengan kalimat perintah, misalnya:  
a) Tuliskan ibu kota propinsi Sulawesi Tenggara 
b) Sebutkan alat indera untuk melihat 
c) Sebutkan warna bunga mawar. 

     Soal jawaban singkat dengan kalimat tanya misalnya: 
a) Apa nama ibukota Negara Indonesia? 

                                                 
124 Zainal Arifin. Evaluasi Pembelajaran… h. 129 
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b) Dengan cara apa korupsi diberantas? 
c) Dimanakah terjadinya gempa sunami? 

 
 

Soal jawaban singkat dengan kalimat yang tidak lengkap 
misalnya: 
a) Alat ini dinamakan…. 
b) Peta disamping menunjukkan Negara …. 
c) Gambar ini menunjukkan permainan.... 
 

           2.  Unsur – unsur penyusunan soal jawaban singkat 
Dalam menulis soal bentuk jawaban singkat, penulis 

soal harus mengetahui konsep dasar bentuk jawaban 
singkat. Bentuk ini merupakan salah satu bentuk soal 
objektif yang jawabannya menuntut siswa untuk menjawab 
soal dengan singkat yaitu jawabannya dapat berupa satu 
kata, kelompok kata/frasa, simbol matematika, atau angka. 

Adapun wujud soal bentuk jawaban singkat adalah 
terdiri dan 5 unsur, yaitu: (1) dasar pertanyaan (stimulus) 
bila diperlukan, (2) pertanyaan, (3) tempat jawaban, (4) 
kunci jawaban, (5) pedoman penskoran.125 

     a. Materi 
1) Soal harus sesuai dengan indikator. 
2) Materi yang diukur sesuai dengan tuntutan jawaban 

singkat. 

     b. Konstruksi 
1) Pernyataan disusun dengan bentuk pertanyaan 

langsung agar siswa lebih mudah merumuskan 
jawaban singkat. 

2) Pernyataan disusun dengan bentuk pertanyaan yang 
menuntut jawaban singkat pendek yang berupa 
sebuah kata, angka, simbol, atau kelompok kata. 

3) Tempat jawaban hendaknya berupa garis lurus 
(bukan titik-titik). Tanda titik-titik dapat 
mengaburkan pengertian pemeriksanya. Misal karena 

                                                 
125http://mgmpjawapemalang.wordpress.compenulisan-soal-

bentuk-jawaban-singkat/ diakses 2 Mei 2015 

http://mgmpjawapemalang.wordpress.com/2010/06/08/penulisan-soal-bentuk-jawaban-singkat/
http://mgmpjawapemalang.wordpress.com/2010/06/08/penulisan-soal-bentuk-jawaban-singkat/
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ada tanda titik dapat mengaburkan pandangan 
pemeriksa, sehingga dikira huruf “I” atau lainnya. 

4) Hindarilah pernyataan yang menggunakan kata-kata 
yang langsung mengutip dan uraian materi buku 
pelajaran. 

5) Pertanyaan hanya ada satu jawaban yang benar. Hal 
inl perlu diperhatikan karena seringkali siswa 
memberikan interpretasi pertanyaan yang sama sekali 
tidak diduga dan dimaksudkan oleh penulis soal. 
Cara mengatasinya semua kemungkinan jawaban 
harus didaftar dicantumkan dalam kunci 
pemeriksaan. 

6) Tempat jawaban yang dikosongkan harus sama 
panjangnya dan ditempatkan setelah pertanyaan. 

7) Jika jawaban yang dikehendaki adalah menuntut 
satuan urutan, maka ungkapkanlah secara rinci di 
dalam pertanyaan. 

    c.  Bahasa/budaya  
1) Gunakanlah pertanyaan yang menuntut jawaban 

singkat, misalnya menggunakan kata tanya siapa, 
kapan, berapa, di mana. 

2) Bahasa soal harus komunikatif dan disesuaikan 
dengan jenjang pendidikan siswa. 

3) Gunakan bahasa Indonesia baku. 
4) Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 
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BAB VIII 
PENUTUP 

 
 

SIMPULAN 
      Dalam dunia pendidikan, khususnya dunia persekolahan, 
penilaian mempunyai makna bagi siswa, guru dan sekolah itu 
sendiri. Bagi siswa dua kemungkinan, memuaskan dan tidak 
memuaskan, sedangkan bagi guru akan dapat mengetahui 
siswa-siswa mana yang sudah menguasai atau yang belum 
menguasai pelajarannya. Demikian juga penggunaan metode 
yang tepat. Jika sebagian besar dari siswa memperoleh angka 
jelek, maka boleh jadi penyebabnya adalah pendekatan atau 
metode yang kurang tepat. Sedangkan bagi sekolah adalah 
menciptakan kondisi belajar sebagai cermin sekolah yang 
berkualitas. 

Hakekat evaluasi pendidikan Islam adalah konsep berpikir 
tentang penilaian dalam proses belajar mengajar yang 
mempunyai tujuan dan fungsi untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan atau tidaknya tujuan pendidikan Islam (dengan 
seluruh komponen yang terlibat di dalamnya) dalam mencapai 
tujuan pendidikan yang dicita-citakan. 
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