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MODUL : PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES 
Oleh : Paryono 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Untuk mengevaluasi hasil pembelajaran diperlukan tagihan kepada siswa, salah satu 
teknik penilaiannya adalah dengan tes. Tes antara lain dapat digunakan untuk 
mengetahui kompetensi awal siswa, tingkat pencapaian standar kompetensi, 
mengetahui perkembangan kompetensi siswa, mendiagnosa kesulitan belajar siswa, 
mengetahui hasil proses pembelajaran, memotivasi belajar siswa, dan memberikan 
umpan balik kepada guru untuk memperbaiki program pembelajarannya. 
Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu memahami prinsip dasar 
pengembangan instrumen tes dan mampu mengembangkan instrumen tes sesuai 
dengan langkah-langkah pengembangan instrumen tes. Modul Pengembangan 
Instrumen Tes terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu: 
1. Kegiatan Belajar 1. Prinsip Dasar Pengembangan Instrumen Tes 
2. Kegiatan Belajar 2. Langkah-langkah Pengembangan Instrumen Tes 
� 

A. Kegiatan Belajar 1.  
Memahami Langkah-Langkah Pengembangan Instrumen Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diharapkan dalam mempelajari modul ini adalah 
mahasiswa mampu  : 

1. Menetapkan tujuan tes 
2. Melakukan analisis kurikulum 

3. Membuat kisi-kisi 
4. Menulis soal 
5. Melakukan telaah instrumen secara teoritis 
6. Melakukan ujicoba dan analisis hasil ujicoba tes 
7. Merevisi soal 

Bu Ina mengadakan ulangan tengah semester anatomi. Dari hasil 
ulangan yang diperoleh siswa, seluruh siswa mendapatkan nilai yang 
bagus, yaitu mendapatkan nilai 9 dan 10. Melihat hal ini, mungkinkah 
salah satu penyebabnya adalah kualitas tes yang disusun Bu Ina? 
Sudah tepatkah tes yang dibuat Bu Ina untuk mengukur kemampuan 
siswa? Apakah sudah sesuai dengan kaidah pengembangan instrumen 
tes? Bagaimanakah cara mengembangkan tes yang tepat? 
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Berikut disajikan langkah-langkah untuk mengembangkan instrumen tes. 
 
1. Menetapkan tujuan tes 
Langkah awal dalam mengembangkan instrumen tes adalah menetapkan tujuannya. 
Tujuan ini penting ditetapkan sebelum tes dikembangkan karena seperti apa dan 
bagaimana tes yang akan dikembangkan sangat bergantung untuk tujuan apa tes 
tersebut digunakan. Ditinjau dari tujuannya, ada empat macam tes yang banyak 
digunakan di lembaga pendidikan, yaitu : (a) tes penempatan, (b) tes diagnostik, (c) tes 
formatif, dan (d) tes sumatif (Thorndike & Hagen, 1977). 
 
2. Melakukan analisis kurikulum 
Analisis kurikulum dilakukan dengan cara melihat dan menelaah kembali kurikulum 
yang ada berkaitan dengan tujuan tes yang telah ditetapkan. Langkah ini dimaksudkan 
agar dalam proses pengembangan instrumen tes selalu mengacu pada kurikulum yakni 
standar kompetensi-kompetensi dasar (SKKD) yang sedang digunakan. Instrumen yang 
dikembangkan seharusnya sesuai dengan indikator pencapaian suatu KD yang 
terdapat dalam Standar Isi (SI). 
 
3. Membuat kisi-kisi 
Kisi-kisi merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal-soal (meliputi SK-KD, materi, 
indikator, dan bentuk soal) yang akan dibuat. Dalam membuat kisi-kisi ini, kita juga 
harus menentukan bentuk tes yang akan kita berikan. Beberapa bentuk tes yang ada 
antara lain: pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan, tes benar-salah, uraian 
obyektif, atau tes uraian non obyektif. Untuk mempermudah dalam membuat kisi-kisi 
soal diberikan contoh kartu kisi-kisi soal di Kegiatan Belajar 2. 
 
4. Menulis soal 
Pada kegiatan menuliskan butir soal ini, setiap butir soal yang Anda tulis harus 
berdasarkan pada indikator yang telah dituliskan pada kisi-kisi dan dituangkan dalam 
spesifikasi butir soal. Bentuk butir soal mengacu pada deskripsi umum dan deskripsi 
khusus yang sudah dirancang dalam spesifikasi butir soal. Adapun untuk soal bentuk 
uraian perlu dilengkapi dengan pedoman penyekoran yang lebih rinci. 
 

5. Melakukan telaah instrumen secara teoritis 
Telaah instrumen tes secara teoritis atau kualitatif dilakukan untuk melihat kebenaran 
instrumen dari segi materi, konstruksi, dan bahasa. Telaah instrumen secara teoritis 
dapat dilakukan dengan cara meminta bantuan ahli/pakar, teman sejawat, maupun 
dapat dilakukan telaah sendiri. Setelah melakukan telaah ini kemudian dapat diketahui 
apakah secara teoritis instrumen layak atau tidak. Pembahasan secara detail mengenai 
telaah instrumen ini dapat dibaca di Modul tentang Telaah Instrumen Penilaian. 
 
6. Melakukan ujicoba dan analisis hasil ujicoba tes 
Sebelum tes digunakan perlu dilakukan terlebih dahulu uji coba tes. Langkah ini 
diperlukan untuk memperoleh data empiris terhadap kualitas tes yang telah disusun. 
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Ujicoba ini dapat dilakukan ke sebagian siswa, sehingga dari hasil ujicoba ini diperoleh 
data yang digunakan sebagai dasar analisis tentang reliabilitas, validitas, tingkat 
kesukaran, pola jawaban, efektivitas pengecoh, daya beda, dan lain-lain. Jika perangkat 
tes yang disusun belum memenuhi kualitas yang diharapkan, berdasarkan hasil ujicoba 
tersebut maka kemudian dilakukan revisi instrumen tes. 
 
7. Merevisi soal 
Berdasarkan hasil analisis butir soal hasil ujicoba kemudian dilakukan perbaikan. 
Berbagai bagian tes yang masih kurang memenuhi standar kualitas yang diharapkan 
perlu diperbaiki sehingga diperoleh perangkat tes yang lebih baik. Untuk soal yang 
sudah baik tidak perlu lagi dibenahi, tetapi soal yang masuk kategori tidak bagus harus 
dibuang karena tidak memenuhi standar kualitas. 
Setelah tersusun butir soal yang bagus, kemudian butir soal tersebut disusun kembali 
untuk menjadi perangkat instrumen tes, sehingga instrumen tes siap digunakan. 
Perangkat tes yang telah digunakan dapat dimasukkan ke dalam bank soal sehingga 
suatu saat nanti bisa digunakan lagi.  
 
B. Kegiatan Belajar 2. Mengembangkan Instrumen Tes 

Setelah Anda memahami langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen tes yang 
disajikan di kegiatan belajar 1, selanjutnya mari kita coba melakukan pengembangan 
instrumen jenis tes pilihan ganda /uraian.  Misal akan disusun tes untuk pengukuran 
pencapaian belajar siswa pada KD. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
bidang tubuh manusia (Prodi DIII Keperawatan tingkat I semester 1). Pada contoh ini 
hanya akan dikembangkan satu butir soal saja, untuk soal lainnya digunakan  untuk 
latihan. 
 
Salah satu butir soal yang dituliskan Pak Jaja adalah 
Ruang bangun tubuh yang dibelah dua menjadi sisi kanan dan kiri sama besar sehingga dapat dilihat dari 
arah samping disebut bidang? 
A. sagital B. Frontal C. Transfersal D. toleransi. 
Apakah butir soal yang telah disusun Pak Jaja tersebut telah memenuhi kaidah pengembangan 
instrumen tes? 
 

 
Bagaimanakah cara menyelesaikannya : 
 
1. Menetapkan tujuan tes 
Tujuan tes: tes formatif, mengukur pencapaian KD Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan bidang tubuh manusia. 
 
2. Melakukan analisis kurikulum 
Berdasarkan tujuan tes yang telah ditetapkan, maka SK-KD dari tingkat I semester I 
yang sesuai sebagai berikut. 
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Tabel 1. SK-KD Anatomi tingkat I Semester 1 
 
Standar Kompetensi Komptensi Dasar 
Memahami anatomi tubuh manusia Menjelaskan dasar ilmu anatomi 

 
3. Membuat kisi-kisi 
 
Gambar 1. Contoh Pengisian Kartu Kisi-Kisi Soal 
 
 

FORMAT KISI-KISI PENULISAN SOAL 

 

Jenis sekolah  :……………………… Jumlah soal : ……………………… 
Mata ajar  :……………………… Bentuk soal/tes : .................. 
Kurikulum  :……………………… Penyusun : 1.  ………………… 
Alokasi waktu  :………………………   2.  ………………… 
Standar kompetensi :............................................................................... 
......................................................................................................... 
    

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Materi 
pokok 

Indikator soal 
Ranah yang 

diujikan 
Nomor 
soal 

 

 

 

 

 

 

     

 

Keterangan: 

Isi pada kolom 2, 3. 4,   adalah harus sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam 

silabus/kurikulum. Penulis kisi-kisi tidak diperkenankan mengarang sendiri, kecuali pada kolom 5. 

 
4. Menulis soal 
Dari kisi-kisi soal yang telah ditetapkan, susunlah butir soal yang sesuai. Untuk soal 
pilihan ganda, dengan menggunakan kartu soal adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2. Contoh Pengisian Kartu Soal 
 
 
KARTU SOAL 

Prodi : …………………… Penyusun : 1. …………………… 
Mata Ajar : ……………………   2. …………………… 
Tingkat/Smt : …………………….   3. …………………… 
Bentuk Soal : …………………… Tahun Ajaran : ………………………. 
Standar Kompetensi:................................................................................ 
                             ................................................................................. 

 

KOMPETENSI DASAR 
 
 

NO. 
SOAL: 

KUNCI 
 
JAWABAN: 

BUKU SUMBER: 
 
 
 

MATERI 
 
 
 
 

BUTIR SOAL: 

INDIKATOR 
 
 
 
 

 
 
5. Melakukan telaah instrumen secara kualitatif 
Perhatikan kembali butir soal yang telah dibuat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telaah teoritis dimaksudkan untuk menganalisis soal ditinjau dari segi materi, 
konstruksi, dan bahasa. Analisis materi dimaksudkan sebagai penelaahan yang 
berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam soal serta tingkat 
kemampuan yang sesuai dengan soal. Analisis konstruksi dimaksudkan sebagai 
penelaahan yang umumnya berkaitan dengan teknik penulisan soal. Sedangkan, 

Apakah Anda pernah memberikan tes kepada siswa, tetapi setelah tes 
berlangsung atau berakhir baru ditemukan dan terdapat kesalahan yang 
mengganggu pada soal yang Anda buat? Apa yang semestinya Anda lakukan 
agar hal serupa tidak terulang? 
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analisis bahasa dimaksudkan sebagai penelaahan soal yang berkaitan dengan 
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) dan bersifat ringkas dan jelas. 
Untuk mempermudah melakukan telaah teoritis, dapat menggunakan kartu telaah. 
Anda dapat melakukan telaah dengan cara meminta teman Anda atau pakar untuk 
menelaah instrumen yang telah Anda susun dengan cara memberikan tanda check (√) 
pada kartu telaah sesuai dengan pendapat teman/pakar yang Anda tunjuk.  
Berikut ini contoh lembar instrumen telaah: 

 
FORMAT PENELAAHAN SOAL BENTUK PILIHAN GANDA 

 
Mata Ajar   : ................................. 
Tingkat/semester  : ................................. 
Penelaah   : ................................. 

 
 

Keterangan: Berilah tanda (V) bila tidak sesuai dengan aspek yang ditelaah! 
 

 
 

No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 

1 2 3 4 5 … 

A. 
1 

Materi 
Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk bentuk pilihan 
ganda 

      

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi (urgensi, relevasi, 
kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 

      

3. Pilihan jawaban homogen dan logis       

4. Hanya ada satu kunci jawaban       

 
B. 
5. 

 
Konstruksi 
Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 

      

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang 
diperlukan saja 

      

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban       

8 Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda       

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi       

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi       

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama       

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

      

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau kronologisnya 

      

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya       

C. 
15. 

Bahasa/Budaya 
Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 

      

16. Menggunakan bahasa yang komunikatif       

17. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu       

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian 
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FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 
 

Mata Pelajaran : ................................. 
Kelas/semester  : ................................. 
Penelaah : ................................. 

 

No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 

A. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

Materi 
Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 
bentuk Uraian) 
Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan jelas  
Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi (tuujuan 
pengukuran) 
Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 
sekolah atau tingkat kelas 
 

          

B 
5 
 
6 
 
7 
8 

Konstruksi 
Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 
jawaban uraian 
Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal 
Ada pedoman penskorannya 
Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan 
dengan jelas dan terbaca 
 

          

C. 
9 
10 
11 
 

12 
 

Bahasa/Budaya 
Rumusan kalimat soal komunikatif  
Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 
Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 
penafsiran ganda atau salah pengertian 
Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu  

          

 

Keterangan: Berilah tanda (V) bila tidak sesuai dengan aspek yang ditelaah! 

 
Dengan menelaah tiap butir soal dalam instrumen, maka secara kualitas materi, 
konstruksi, maupun bahasa kita akan tahu bagaimana kualitas dari instrumen yang 
kita susun, sehingga dapat dilakukan perbaikan instrumen. 
 
6. Melakukan ujicoba dan analisis hasil ujicoba tes 
Setelah kita lakukan telaah instrumen secara kualitatif, selanjutnya adalah melakukan 
ujicoba kepada sekelompok peserta tes. Dari hasil ujicoba tersebut, kemudian dianalisis 
secara kuantitatif untuk menentukan nilai validitas, tingkat kesukaran, dan daya 
beda butir soal, serta reliabilitas. Bahasan mengenai hal ini secara rinci dibahas 
pada Modul  tentang Validitas dan Reliabilitas. 
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7. Merevisi soal 
Berdasarkan temuan dari ujicoba, jika ternyata diperoleh informasi bahwa soal kita 
masih perlu diperbaiki, maka langkah selanjutnya adalah memperbaiki soal tersebut. 
akan tetapi jika berdasar hasil ujicoba soal kita telah termasuk kategori baik, maka soal 
tersebut telah siap digunakan untuk tes di kelas. 
 
C. Ringkasan 

Langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen tes adalah: menetapkan tujuan 
tes, melakukan analisis kurikulum, membuat kisi-kisi, menulis soal, melakukan telaah 
instrumen secara teoritis, melakukan ujicoba dan analisis hasil ujicoba tes, dan merevisi 
soal. Untuk membantu dalam mengembangkan instrumen tes, diberikan kartu kisi-kisi 
penulisan soal, kartu soal pilihan ganda, dan kartu soal uraian/praktek sebagaimana 
ditampilkan pada pembahasan modul. 
 
D. Tugas 
Setelah Anda mempelajari modul ini, maka : 

1. Buatlah suatu instrumen tes dari salah satu mata kuliah untuk ujian akhir 
semester dengan langkah-langkah yang telah dibahas di modul ini. 
Gunakanlah kartu-kartu yang ada untuk membantu Anda dalam 
mengembangkan instrumen tes. 

2. Presentasikan hasil tugas Anda di depan kelas pada   pertemuan berikutnya !. 
3. Diskusikan kekurangan dan hal positif dari instrumen yang telah Anda 

kembangkan! 
 
F. Daftar Pustaka 

Thorndike, R.L. & Hagen E.P. 1977. Measurement and Evaluation in Psychology and 
Education. New York: John Willey & Sons. 

 
Haryati, M. 2007. Model & Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidikan. Tim 

Gaung Persada Jakarta. 
 
Purwanto. 2011. Evaluasi Hasil Belajar. Pustaka Pelajar Yogyakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modul: Evaluasi Pembelajaran 

 

10 

 

MODUL : 
PEDOMAN PENYEKORAN NILAI 
 
Instrumen penilaian yang baik harus dilengkapi ketentuan-ketentuan yang diperlukan 
untuk menentukan skor perolehan mahasiswa. Ketentuan-ketentuan inilah yang dikenal 
dengan pedoman penyekoran. Pedoman penyekoran diperlukan sebagai pedoman 
menentukan skor hasil kerja siswa sehingga diperoleh skor seobjektif mungkin. Oleh 
karena itu, Anda perlu mempelajari dengan baik pengertian pedoman penyekoran serta 
langkah mengembangkannya. 
 
Modul ini akan membantu Anda meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan 
instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, khususnya pengembangan 
pedoman penyekoran. Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat 
memahami pengertian pedoman penyekoran dan dapat mengembangkan pedoman 
penyekoran dengan teknik penyekoran analitik dan teknik penyekoran holistik. 
 
Kompetensi yang diharapkan dalam mempelajari modul ini adalah 
1. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.  
2. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar  
3. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan 

dengan mengunakan berbagai instrumen . 
  

Untuk mencapai tujuan tersebut, modul ini akan memfasilitasi Anda melalui dua 
kegiatan belajar, yaitu: 
1. Kegiatan Belajar 1. Memahami pengertian pedoman penyekoran 
2. Kegiatan Belajar 2. Mengembangkan pedoman penyekoran dengan penyekoran 
analitik dan penyekoran holistik 
 

A. Kegiatan Belajar 1. Memahami Pengertian Pedoman Penyekoran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pak Umar adalah seorang dosen Anatomi yang baru saja melakukan tes untuk 
mengetahui penguasaan siswa tentang KD “Menguraikan dinding lapisan jantung”. 
Untuk menentukan skor mahasiswa, Pak Umar membuat kunci jawaban langkah 
demi langkah penyelesaian soal yang telah dibuatnya dengan diuraikan menurut 
urutan tertentu. Jawaban siswa dianggap benar jika jawabannya sesuai dengan 
kunci jawaban yang telah disiapkan tersebut. 
Menurut Anda, apakah teknik penyekoran Pak Umar tersebut benar? 
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Hasil pengukuran, baik melalui tes maupun non tes, menghasilkan data kuantitatif yang 
berupa skor. Skor ini kemudian ditafsirkan sehingga menjadi nilai. Kesulitan yang 
dihadapi adalah menetapkan skor dengan tepat. Disinilah pentingnya pedoman 
penyekoran. Pedoman penyekoran adalah pedoman yang digunakan untuk 
menentukan skor hasil penyelesaian pekerjaan siswa. Dengan pedoman penyekoran, 
dosen akan lebih mudah menentukan skor mahasiswa. Oleh karena itu, selain 
menyusun butir-butir instrumen, dosen juga perlu mengembangkan pedoman 
penyekoran. Pedoman penyekoran diperlukan baik untuk tes bentuk pilihan maupun 
uraian. 
 
1. Penyekoran tes bentuk pilihan 
Cara penyekoran tes bentuk pilihan ada dua, yaitu tanpa koreksi terhadap jawaban 
tebakan dan dengan koreksi terhadap jawaban tebakan.  

 
a. Penyekoran tanpa koreksi terhadap jawaban tebakan 
Untuk memperoleh skor siswa dengan teknik penyekoran ini digunakan rumus sebagai 
berikut: 
 

 
Keterangan: 
B : banyaknya butir yang dijawab benar 
N : banyaknya butir soal 
 
Penyekoran tanpa koreksi saat ini banyak digunakan dalam penilaian pembelajaran 
ilmu eksata. Namun teknik penyekoran ini sesungguhnya mengandung kelemahan 
karena kurang mampu mencegah peserta tes berspekulasi dalam menjawab tes. Hal ini 
disebabkan tidak adanya resiko bagi mahasiswa ketika memberikan tebakan apapun 
dalam memilih jawaban sehingga jika mereka tidak mengetahui jawaban mana yang 
paling tepat maka mereka leluasa memilih salah satu pilihan secara sembarang. Benar 
atau salahnya jawaban sembarang ini sesungguhnya tidak menunjukkan tingkat 
kemampuan/penguasaan mahasiswa. Semakin banyak jawaban tebakan siswa akan 
semakin besar penyimpangan skor yang diperoleh dengan kemampuan penguasaan 
kompetensi mahasiswa yang sesungguhnya. 
 
b. Penyekoran dengan koreksi terhadap jawaban tebakan 
Untuk memperoleh skor siswa dengan teknik penyekoran ini digunakan rumus sebagai 
berikut: 
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Keterangan 
B : banyaknya butir soal yang dijawab benar 
S : banyaknya butir yang dijawab salah 
P : banyaknya pilihan jawaban tiap butir. 
N : banyaknya butir soal 
Butir soal yang tidak dijawab diberi skor 0. 

  
Keunggulan teknik penyekoran ini dibanding penyekoran tanpa koreksi adalah teknik ini 
lebih mampu meminimalisir spekulasi jawaban mahasiswa. Jika mahasiswa mengetahui 
jawaban salah akan berdampak berkurangnya skor yang akan mereka dapatkan maka 
mahasiswa akan lebih hati-hati memilih jawaban. Jika mahasiswa tidak memiliki 
keyakinan yang cukup tentang kebenaran jawabannya, maka mahasiswa akan memilih 
mengosongkan jawaban untuk menghindari pengurangan. 
 
Contoh 1. 
Diandaikan Rizki mengerjakan soal bentuk pilihan ganda sebanyak30 butir dengan 4 
alternatif jawaban. Pekerjaan yang benar sebanyak 16 butir. Skor yang diperoleh Rizki 
dihitung sebagai berikut 

 
 
2. Penyekoran bentuk uraian 
Pada tes bentuk uraian cara pemberian skor adalah sebagai berikut (Ebel, 1979, dalam 
Mardapi, 2007). 
a. Menggunakan penyekoran analitik 
Penyekoran analitik digunakan untuk permasalahan yang batas jawabannya sudah 
jelas dan terbatas. Biasanya teknik penyekoran ini digunakan pada tes uraian objektif 
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yang mana jawaban siswa diuraikan dengan urutan tertentu. Jika mahasiswa telah 
menulis rumus yang benar diberi skor, memasukkan angka ke dalam formula dengan 
benar diberi skor, menghasilkan perhitungan yang benar diberi skor, dan kesimpulan 
yang benar juga diberi skor. Jadi, skor suatu butir merupakan penjumlahan dari 
sejumlah skor dari setiap respon pada soal tersebut. 

  
b. Menggunakan penyekoran dengan skala global (holistik) 
Teknik ini cocok untuk penilaian tes uraian non objektif. Caranya adalah dengan 
membaca jawaban secara keseluruhan tiap butir kemudian meletakkan dalam kategori-
kategori mulai dari yang baik sampai kurang baik, bisa tiga sampai lima. 
Jadi tiap jawaban mahasiswa dimasukkan dalam salah satu kategori, dan selanjutnya 
tiap jawaban tiap kategori diberi skor sesuai dengan kualitas jawabannya. Kualitas 
jawaban ditentukan oleh penilai secara terbuka, misalnya harus ada data atau fakta, 
ada unsur analisis, dan ada kesimpulan. 
 
Penyekoran pada soal uraian kadang menggunakan pembobotan. Pembobotan soal 
adalah pemberian bobot pada suatu soal dengan membandingkan terhadap soal lain 
dalam suatu perangkat tes yang sama. Dengan demikian, pembobotan soal uraian 
hanya dapat dilakukan dalam penyusunan perangkat tes. Apabila suatu soal uraian 
berdiri sendiri maka tidak dapat dihitung atau ditetapkan bobotnya. Bobot setiap soal 
ditentukan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan materi dan 
karakteristik soal itu sendiri, seperti luas lingkup materi yang hendak dibuatkan soalnya, 
esensialitas dan tingkat kedalaman materi yang ditanyakan serta tingkat kesukaran 
soal. Hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah skala penyekoran yang hendak 
digunakan, misalnya skala 10 atau skala 100. Apabila digunakan skala 100, maka 
semua butir soal dijawab benar, skornya 100; demikian pula bila skala yang digunakan 
10. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perhitungan skor. Skor akhir mahasiswa 
ditetapkan dengan jalan membagi skor mentah yang diperoleh dengan skor mentah 
maksimumnya kemudian dikalikan dengan bobot soal tersebut. Rumus yang 
dipakai untuk penghitungan skor butir soal (SBS) adalah : 
  

 
 
 
Keterangan SBS : skor butir soal 
a : skor mentah yang diperoleh siswa untuk butir soal 
b : skor mentah maksimum soal 
c : bobot soal 
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Setelah diperoleh SBS, maka dapat dihitung total skor butir soal berbagai skor total 
peserta (STP) untuk serangkaian soal dalam tes yang bersangkutan, dengan 
menggunakan rumus : 
 

 
 
Keterangan STP : skor total peserta 
 
 
Contoh 2. Bobot soal sama, dengan skala 0 sampai dengan 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh 3. Bila STP tidak sama dengan Total Bobot Soal dan Skala 100 

 
 
Pada dasarnya STP merupakan penjumlahan SBS, bobot tiap soal sama semuanya. 
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Contoh ini berlaku untuk soal uraian objektif dan uraian non-objektif, asalkan bobot 
semua butir soal sama. 

  
Pembobotan juga digunakan dalam soal bentuk campuran, yaitu bentuk pilihan dan 
bentuk uraian. Pembobotan soal bagian soal bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian 
ditentukan oleh cakupan materi dan kompleksitas jawaban atau tingkat berpikir yang 
terlibat dalam mengerjakan soal. Pada umumnya cakupan materi soal bentuk pilihan 
ganda lebih banyak, sedang tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal 
bentuk uraian biasanya lebih banyak dan lebih tinggi. 
Suatu ulangan terdiri dari N1 soal pilihan ganda dan N2 soal uraian. Bobot untuk soal 
pilihan ganda adalah w1 dan bobot untuk soal uraian adalah w2. Jika seorang siswa 
menjawab benar n1 pilihan ganda dan n2 soal uraian, maka siswa itu mendapat skor: 
 

 
 

Misalkan, suatu ulangan terdiri dari 20 bentuk pilihan ganda dengan 4 pilihan dan 4 
buah soal bentuk uraian. Soal pilihan ganda dijawab benar 16 dan dijawab salah 4, 
sedang bentuk uraian dijawab benar 20 dari skor maksimum 40. Apabila bobot pilihan 
ganda adalah 0,40 dan bentuk uraian 0,60, skor dapat dihitung: 
a) Skor pilihan ganda tanpa koreksi jawaban dugaan: 16/20 × 100 =80 
b) Skor bentuk uraian adalah:20/40 ×100 = 50. 
c) Skor akhir adalah: 0,4 × (80) + 0,6 × (50) = 62. 
 
Ada tujuh langkah untuk mengembangkan pedoman penyekoran, yaitu: menentukan 
tujuan, mengidentifikasi atribut, menjabarkan karakteristik atribut, menentukan teknik 
penyekoran, menyusun pedoman penyekoran, melakukan piloting/ujicoba terbatas, dan 
memperbaiki pedoman penyekoran menjadi pedoman siap pakai. 
1. Menentukan tujuan 
Tujuan akan mengarahkan Anda pada langkah selanjutnya. Tes dikembangkan sesuai 
kebutuhan pengumpulan data aspek-aspek yang memang menjadi tujuan pengukuran. 
Misalkan, Anda akan mengembangkan pedoman penyekoran tes uraian non objektif 
untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa, akan berbeda jika akan 
pedoman penyekoran tes untuk mengukur kreativitas berpikir. Tes untuk pengukuran 
kemampuan pemecahan maslah harus mampu menggali informasi terkait kompetensi 
pemecahan masalah, antara memahami masalah, merumuskan penyelesaian masalah, 
melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan menarik kesimpulan. Begitu juga 
tes untuk mengukur pemahaman konsep, harus mampu mengukur domain-domain 
tentang kreativitas berpikir, misal: berpikir lancar, luwes, orisinil, terperinci, dan 
keterampilan menilai. 
 
2. Identifikasi atribut secara spesifik yang ingin dinilai 
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Pada tahap ini Anda harus mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang akan menjadi 
fokus penilaian Anda. Jika Anda akan mengukur kemampuan pemecahan masalah 
maka Anda harus menetapkan indikator-indikator kunci kemampuan pemecahan 
masalah. Contoh lain, jika Anda akan mengukur kemampuan kreativitas berpikir 
mahasiswa, maka Anda harus tetapkan apa saja indikator kunci kreativitas berpikir. 
 
3. Menjabarkan karakteristik yang menggambarkan setiap atribut 
Setelah atribut yang akan Anda ukur secara jelas telah diidentifikasi, langkah 
selanjutnya adalah menjabarkan karakteristik atribut tersebut. Karakteristik ini inilah 
yang selanjutnya akan menjadi poin pencermatan utama dalam penetapan skor. 
Misalkan pada pedoman penyekoran tes untuk mengukur kemampuan pemecahan 
masalah, karakteristiknya antara lain: kemampuan memahami masalah, kemampuan 
merumuskan penyelesaian, kemampuan melaksanakan penyelesaian, kemampuan 
menyimpulkan/menafsirkan penyelesaian 
 
4. Menentukan teknik penyekoran 
Agar skor yang diperoleh dapat menggambarkan atribut yang diukur dengan baik, Anda 
harus menentukan teknik penyekoran yang tepat. Anda dapat memilih salah satu 
disesuaikan kebutuhan, analitik atau holistik. Untuk penyekoran tes uraian objektif 
menggunakan pedoman penyekoran analitik, sedang tes uraian non objektif 
menggunakan pedoman penyekoran holistik. Jika pada tes tersebut terdapat soal 
uraian objektif sekaligus non objektif, maka dapat digunakan kedua teknik penyekoran 
tersebut sesuai dengan masing-masing soal. 
 
5. Menyusun pedoman penyekoran 
Penyusunan pedoman penyekoran disesuaikan dengan teknik penyekoran yang 
digunakan. Jika teknik penyekoran menggunakan teknik penyekoran analitik, langkah 
awalnya adalah membuat kunci jawaban seluruh butir soal. Selanjutnya menentukan 
skor setiap soal. Skor setiap soal ditetapkan dengan menetapkan skor setiap unit. Skor 
tiap butir diperoleh dengan menjumlah skor semua unit. Penetapan skor juga perlu 
memperhatikan bobot masing-masing butir, sehingga skor akhir mewakili secara 
proporsional keseluruhan dimensi yang diukur. Jika Anda menggunakan teknik 
penyekoran holistik, penyusunan penyekoran dapat diawali dengan menyusun atribut 
dan indikator kunci dari aspek yang diukur. Atribut dan indikator kunci tersebut 
kemudian dirumuskan menjadi kategori-kategori untuk menentukan skor jawaban. 
 
6. Piloting/ujicoba terbatas penggunaan pedoman penyekoran 
Piloting/ujicoba terbatas penggunaan pedoman penyekoran dilakukan dengan 
menggunakannya pada beberapa lembar jawaban siswa. 
a. Dilakukan sendiri 
Cermatilah aplikabilitas penyekoran Anda, apakah bisa diterapkan atau tidak, 
menyulitkan atau tidak, jelas atau tidak, konsisten atau tidak, dan hal-hal lain yang 
berhubungan dengan keterbacaannya. Jika masih terdapat yang belum tepat, informasi 
dari penggunaan terbatas ini digunakan untuk perbaikan. 
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b. Melibatkan orang lain 
Ujicoba terbatas dapat dilakukan melibatkan teman guru lain. Mintalah teman Anda 
mengoreksi lembar jawaban siswa yang Anda koreksi tadi dengan penyekoran yang 
Anda buat, sehingga diperoleh dua skor hasil koreksian. Hasil penyekoran Anda dan 
teman Anda kemudian dibandingkan. Jika ternyata terdapat perbedaan yang signifikan 
antara skor hasil koreksi Anda dan teman Anda, dan perbedaan tersebut karena 
pedoman penyekoran yang kurang tepat, maka langkah perbaikan harus dilakukan 
berdasarkan data temuan tersebut. 
 
7. Memperbaiki pedoman penyekoran 
Perbaikan dilakukan berdasarkan informasi yang ditemukan pada piloting/ujicoba 
terbatas. Perbaikan ini dapat meliputi penetapan skornya, redaksi, pembobotan, atau 
temuan lain yang dipandang perlu untuk kebaikan dan kemudahan penggunaan 
pedoman penyekoran tersebut. 
 
B. Kegiatan Belajar 2. Mengembangkan Pedoman penyekoran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ada dua pedoman penyekoran yang akan Anda praktekkan pada kegiatan belajar ini, 
yaitu pedoman penyekoran analitik dan pedoman penyekoran holistik. 
 
1. Pedoman penyekoran analitik 
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pedoman ini digunakan untuk tes bentuk uraian 
objektif. Berikut salah satu contoh pengembangan pedoman penyekoran analitik yang 
akan digunakan sebagai pedoman penentuan skor tes untuk mengukur penguasaan 
kompetensi peserta didik dalam menghitung volume benda berbentuk balok dan 
mengubah satuan ukurannya. Misalkan indikator dan butir soalnya adalah sebagai 
berikut: 
Indikator : Siswa dapat menghitung volume bak mandi berbentuk balok jika diketahui 
panjang, sisi, dan tingginya serta mengubah satuan ukuran. 
 
Pak Ardian adalah Antoro ingin mengetahui kreativitas berpikir siswanya. Pak Ardian 
telah mengembangkan tes yang sesuai untuk mengukur hal tersebut menggunakan tes 
uraian non objektif. Namun Pak Ardian bingung bagaimana menyusun pedoman 
penyekoran yang tepat. Pak Ardian tahu bahwa pedoman penyekoran tes untuk 

Pak Ardian adalah Guru Anatomi  ingin mengetahui kreativitas berpikir 
mahasiswanya. Pak Ardian telah mengembangkan tes yang sesuai untuk mengukur 
hal tersebut menggunakan tes uraian non objektif. Namun Pak Ardian bingung 
bagaimana menyusun pedoman penyekoran yang tepat. Pak Ardian tahu bahwa 
pedoman penyekoran tes untuk mengukur kreativitas berpikir tidak sama dengan 
tes untuk mengukur ketercapaian KD seperti yang biasa dilakukannya. Menurut 
Anda, pedoman penyekoran seperti apa yang tepat digunakan Pak Ardian tersebut! 
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mengukur kreativitas berpikir tidak sama dengan tes untuk mengukur ketercapaian KD 
seperti yang biasa dilakukannya. Menurut Anda, pedoman penyekoran seperti apa yang 
tepat digunakan Pak Ardian tersebut! 

  
Butir Soal : Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran panjang 150 cm, lebar 80 
cm, dan tinggi 75 cm. Berapa literkah isi volum bak mandi tersebut? 
 
Setelah ditetapkan tujuannya, Anda harus menentukan atribut yang akan diukur, yaitu 
penguasaan kompetensi menghitung volum benda berbentuk balok dan mengubah 
satuan ukurnya. Atribut ini kemudian dijabarkan karakteristiknya menjadi aspek-aspek 
yang diukur, misal: menentukan rumus yang akan digunakan, menghitung volum 
berdasar rumus yang ditetapkan, dan mengubah satuan. Mencermati atribut dan 
karakteristiknya, teknik penyekoran yang tepat pada pedoman penyekoran soal di atas 
adalah penyekoran analitik karena batas jawaban sudah jelas dan terbatas. Langkah 
selanjutnya Anda membuat kunci jawaban secara lengkap diuraikan dengan menurut 
urutan tertentu. Bila mahasiswa telah menulis rumus yang benar diberi skor, 
memasukkan angka ke dalam formula dengan benar diberi skor, menghasilkan 
perhitungan yang benar diberi skor, dan kesimpulan yang benar juga diberi skor. Skor 
akhir diperoleh dengan menjumlahkan skor setiap respon pada soal tersebut.  
 
Berikut contoh pedoman penyekorannya: 
 

 
 
Sebelum Anda gunakan, ujicobakan pedoman penyekoran di atas pada beberapa 
lembar pekerjaan mahasiswa untuk mengetahui aplikabilitasnya. Jika ada beberapa 
bagian yang menyulitkan penggunaannya, perbaikilah sebelum digunakan untuk 
mengoreksi seluruh lembar jawaban mahasiswa. Tetapi jika sudah dapat digunakan 
dengan baik, Anda dapat langsung menggunakan pedoman penyekoran di atas 
sebagai pedoman mengoreksi seluruh lembar jawaban siswa. 
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2. Pedoman penyekoran holistik 
Misalkan Anda akan mengembangkan pedoman penyekoran tes untuk mengukur 
kemampuan pemecahan masalah siswa pada kompetensi dasar. Soalnya adalah 
sebagai berikut: 
 
Kompetensi Dasar: Melakukan dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan 
dalam pemecahan masalah 
 
Soal: Enuk, Endah, dan Sunarto masing-masing membeli sebuah buku di koperasi 
sekolah. Enuk membeli buku seharga Rp. 750,00, Endah membeli buku seharga Rp. 
800,00, dan Sunarto membeli buku seharga Rp. 850,00. Jika uang mereka masing-
masing Rp. 1.000,00, berapakah keseluruhan sisa uang mereka bertiga? 
 
Tujuan pengembangan penyekoran ini jelas, yaitu sebagai pedoman penilaian pada 
pengukuran kecakapan pemecahan masalah siswa. Setelah Anda menetapkan tujuan 
penggunaan pedoman penyekoran Anda, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi 
atribut kemampuan pemecahan masalah. Lakukan kajian teoritik berbagai literatur 
sehingga diperoleh gambaran jelas karakteristik kemampuan pemecahan masalah. 
Dari hasil kajian tersebut, jabarkan karakteristik kemampuan pemecahan masalah 
sehingga bisa digunakan sebagai poin pencermatan utama dalam penetapan skor. 
Secara umum ada empat langkah memecahkan masalah, yaitu: memahami masalah, 
membuat rencana pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah, 
dan membuat kesimpulan. Pedoman penyekoran yang dapat digunakan: 
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Skor yang Anda peroleh kemudian ditabulasikan sebagai berikut: 
 

 
 
Untuk lebih menguatkan pemahaman Anda, berikut contoh lain pengembangan 
pedoman penyekoran, yaitu untuk tes pengukuran kreativitas berpikir siswa. 
Tujuan pengembangan penyekoran ini jelas, yaitu akan digunakan sebagai pedoman 
penilaian pada pengukuran kreativitas berpikir siswa. Setelah Anda menetapkan tujuan 
pedoman penyekoran Anda, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi atribut 
kreativitas berpikir siswa. Lakukanlah kajian teoritik tentang kreativitas berpikir dari 
berbagai literatur sehingga diperoleh gambaran jelas tentang berbagai karakteristik 
kreativitas berpikir. Dari hasil kajian tersebut, jabarkan karakteristik kreativitas berpikir 
tersebut, sehingga bisa digunakan sebagai poin pencermatan utama dalam penetapan 
skor. 
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Teknik penyekoran yang tepat untuk penilaian kreativitas berpikir adalah teknik 
penyekoran holistik. Selanjutnya Anda bisa segera menyusun pedoman penyekoran. 
Berikut ini contoh pedoman penyekoran dengan penyekoran holistik untuk pengukuran 
kreativitas berpikir yang dikembangkan Eko Haryono (2011). 
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Ketentuan pedoman penyekoran: 
- Perbandingan skor dari keterampilan, Berpikir Lancar : Berpikir Luwes : Berpikir 
Orisinil : Memperinci : Mengevaluasi = 2 : 2 : 2 : 2 :1. Tidak ada referensi baku yang 
secara verbal mengatakan perbandingan tesebut. Sri Utami Munandar menggunakan 5 
aspek secara utuh, namun penelitian dan jurnal lain hanya menggunakan 4 aspek, yaitu 
tidak mengikut sertakan aspek mengevaluasi. 
 
Berdasarkan hal tersebut, disini ditetapkan penyekoran masing-masing aspek 
menggunakan perbandingan di atas. 
- Penentuan skor dilakukan dengan langkah: 
1. Membaca setiap jawaban siswa secara menyeluruh dan dibandingkan pedoman 

penyekoran. 
2. Membubuhkan skor disebelah kiri setiap jawaban. Ini dilakukan per nomor soal 
3. Menjumlahkan skor-skor yang telah dituliskan pada setiap jawaban 
4. Menjumlahkan skor tiap-tiap bagian sehingga diperoleh skor akhir 
 
Skor yang Anda peroleh kemudian ditabulasikan sebagai berikut: 
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Untuk klasifikasi kriteria dari kreativitas berpikir yang di ukur sebagaimana berikut: 
 

 
 

C. Ringkasan 

Pedoman penyekoran merupakan pedoman menentukan skor pekerjaan siswa. 
Langkah mengembangkan pedoman penyekoran adalah menentukan tujuan, 
mengidentifikasi atribut, menjabarkan karakteristik atribut, menentukan teknik 
penyekoran, menyusun pedoman penyekoran, melakukan piloting/ujicoba terbatas, dan 
memperbaiki pedoman penyekoran menjadi pedoman siap pakai. 
 
D. Latihan 
Buatlah pedoman penyekoran yang dapat digunakan sebagai pedoman penyekoran 
soal tes esay (uraian) untuk mengukur pemahaman konsep siswa pada suatu KD 
tertentu! 
 
 
E. Umpan Balik 
Untuk mengetahui kebenaran jawaban Anda, silahkan baca kembali penjelasan yang 
ada pada modul ini, atau berdiskusi dengan teman sejawat Anda. Bila Anda menemui 
kesulitan menyelesaikan soal latihan di atas, Anda dapat menghubungi penulis. Untuk 
menilai hasil penyelesaian latihan di atas, gunakanlah pedoman penilaian berikut 
untuk menentukan skor perolehan Anda: 
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Petunjuk penyekoran: Skor akhir Anda = (Skor capaian: 18) ×100 % 

  
Untuk mengetahui pencapaian pemahaman, Anda dapat mencocokkan jawaban Anda 
dengan petunjuk jawaban yang sudah disediakan. Bila kebenaran jawaban Anda 
mencapai 75% atau lebih berarti Anda telah memahaminya. Sebaiknya Anda 
melanjutkan belajar ke modul berikutnya setelah pemahaman Anda mencapai minimal 
75%. Bila Anda menemui kesulitan dalam memahami modul ini, Anda dapat 
menghubungi penulis untuk dibicarakan lebih lanjut. 
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MODUL : 
TELAAH INSTRUMEN PENILAIAN 
  
Telaah atau analisis soal dilakukan untuk mengetahui berfungsi tidaknya sebuah soal. 
Analisis pada umumnya dilakukan melalui dua cara, yaitu analisis kualitatif dan analisis 
kuantitatif. Analisis kualitatif atau validitas teoritis yang dilakukan sebelum soal 
digunakan untuk melihat berfungsi atau tidak berfungsinya sebuah soal. Analisis soal 
secara kuantitatif atau validitas empiris yang dilakukan untuk melihat berfungsi tidaknya 
sebuah soal, berdasarkan hasil ujicoba dari sampel yang representatif. 
 
Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu memahami dan melakukan 
telaah instrumen yang telah disusun, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. 
Modul Telaah Instrumen Penilaian terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu: 
1. Kegiatan Belajar 1. Melakukan Telaah Teoritis Instrumen Penilaian 
2. Kegiatan Belajar 2. Melakukan Telaah Empiris Butir Instrumen Penilaian 
 
Diskusikan dengan teman-teman Anda beberapa permasalahan yang diberikan untuk 
mencari jawabannya. Cermati uraian materi pada masing-masing kegiatan belajar. 
Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda, selesaikan latihan/tugas yang ada di 
akhir modul ini. Bila Anda masih ragu terhadap jawaban latihan/tugas Anda atau ada 
hal-hal yang perlu diklarifikasi, berdiskusilah dengan peserta lain atau 
narasumber/instruktur Anda. 
 
Kompetensi yang diharapkan dalam mempelajari modul ini adalah 
1. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan (8.6) 
2. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar (8.7) 
3. Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tingi ( 14.1) 
4. Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri (14.2) 
5. Belajar mandiri secara profesional (14.3) 

  
A. Kegiatan Belajar 1. Melakukan Telaah Teoritis Instrumen Penilaian 

Telaah teoritis dimaksudkan untuk menganalisis soal ditinjau dari segi materi, 
konstruksi, dan bahasa. Analisis materi dimaksudkan sebagai penelaahan yang 
berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam soal serta tingkat 
kemampuan yang sesuai dengan soal. Analisis konstruksi dimaksudkan sebagai 
penelaahan yang umumnya berkaitan dengan teknik penulisan soal. Sedangkan, 
analisis bahasa dimaksudkan sebagai penelaahan soal yang berkaitan dengan 
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) dan bersifat ringkas dan jelas. 
 
Untuk mempermudah melakukan telaah teoritis, dapat menggunakan kartu telaah. 
Anda dapat melakukan telaah sendiri, atau dapat meminta teman Anda atau pakar 
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untuk menelaah instrumen yang telah Anda susun dengan cara memberikan tanda 
check pada kartu telaah sesuai dengan pendapat teman/pakar yang Anda tunjuk. 
Dengan menelaah tiap butir soal dalam instrumen, maka secara kualitas materi, 
konstruksi, maupun bahasa kita akan tahu bagaimana kualitas dari instrumen yang kita 
susun, sehingga dapat dilakukan perbaikan instrumen. Sebagai contoh, kita lihat 
kembali contoh soal pilihan ganda pada Modul II. 
 
Apakah Anda pernah memberikan tes kepada siswa, tetapi setelah tes 
berlangsung atau berakhir baru ditemukan dan terdapat kesalahan yang 
mengganggu pada soal yang Anda buat? Apa yang semestinya Anda lakukan 
agar hal serupa tidak terulang? 
 
Gambar 5. Kartu Soal Bentuk Pilihan Ganda 

 
 
Telaah yang dilakukan, dengan memanfaatkan kartu telaah adalah sebagai berikut. 
Tabel 13. Contoh Kartu Telaah Teoritis Soal Pilihan Ganda 
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Berdasarkan contoh telaah teoritis di atas, maka soal yang disajikan perlu direvisi dari 
segi konstruksi dan bahasa. Salah satu perbaikan yang diajukan adalah merevisi soal 
menjadi soal berikut ini. 
 



Modul: Evaluasi Pembelajaran 

 

29 

 

 
 
 
B. Kegiatan Belajar 2. Melakukan Telaah Empiris Butir Instrumen Penilaian 
 
   
 
 
 
 
 
 

Telaah soal secara empiris menekankan pada analisis karakteristik internal tes melalui 
data yang diperoleh secara empiris. Karakteristik internal secara empiris yang 
dimaksudkan adalah meliputi analisis tingkat kesukaran, daya beda, dan reliabilitas. 
Khusus untuk tes bentuk pilihan ganda, analisis juga meliputi peluang untuk menjawab 
soal dengan benar dan berfungsi tidaknya pilihan jawaban, yaitu penyebaran alternatif 
jawaban dari subyek-subyek yang dites. Analisis ini perlu dilakukan untuk melihat 
kualitas soal, apakah suatu soal dapat diterima karena didukung oleh data statistik yang 
memadai, diperbaiki karena terbukti terdapat beberapa kelemahan, atau bahkan tidak 
digunakan sama sekali karena terbukti secara empiris tidak berfungsi sama sekali. 
 

1. Tingkat kesukaran� 

Secara umum, tingkat kesukaran dapat dinyatakan melalui beberapa cara, diantaranya 
adalah: proporsi menjawab benar, skala kesukaran linear, indeks Davis, dan skala 
bivariat (Sumarna Surapranata, 2004). Proporsi jawaban benar (p) yaitu jumlah peserta 
tes yang menjawab benar pada butir soal yang dianalisis dibandingkan dengan jumlah 
peserta tes seluruhnya merupakan tingkat kesukaran yang paling umum digunakan. 
Persamaan yang digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran dengan menjawab 
benar adalah:  
 

 
Dengan, 

 

Pak Ardi mengadakan ulangan harian Statistika  . Dari hasil ulangan tersebut, terlihat 
bahwa seluruh siswa   mendapatkan nilai di bawah standar yang ditetapkan. Melihat hal ini, 
Pak Ardi mengecek kembali soal yang dia gunakan untuk ulangan. Telaah apa saja yang 
harus dilakukan oleh Pak Ardi? 
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Berikut ini disajikan tabel dari suatu tes, dengan jumlah peserta 20 orang dan soal 
terdiri atas 10 butir soal. (Jumlah peserta ini hanya untuk memberikan ilustrasi dalam 
penghitungan. Semakin banyak peserta tes akan memberikan hasil analisis yang lebih 
baik). Data pada tabel berikut sekaligus akan digunakan dalam menghitung daya beda. 
 
 
 
 
Tabel 14. Contoh Skor Hasil Tes Siswa 

 
 
Dari tabel tersebut, kemudian kita konversikan ke dalam angka, dengan ketentuan 
angka 1 menunjukkan jawaban benar (sesuai dengan kunci jawaban) dan angka 0 
menunjukkan jawaban salah (tidak sesuai dengan kunci jawaban). Sedangkan untuk 
siswa yang tidak memberikan jawaban, dapat kita asumsikan bahwa siswa tersebut 
menjawab salah, sehingga kita berikan skor 0. Berikut adalah hasil tes siswa tersebut 
setelah dikonversikan ke dalam angka sesuai dengan kunci jawaban. 
 
Tabel 15. Konversi Skor Hasil Tes Siswa ke dalam Angka 
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Langkah-langkah dalam menentukan tingkat kesukaran soal, yaitu: 
a. Menentukan skor maksimum tiap butir soal. Pada contoh di atas, skor maksimum tiap 
butir soal (soal pilihan ganda, hanya ada jawaban benar dan salah) adalah 1. 
b. Menentukan banyaknya peserta tes yang menjawab benar . Ʃx Pada contoh di atas 
misalnya, jumlah peserta tes yang menjawab benar soal nomor 1 adalah 17 orang, soal 
nomor 2 adalah 20 orang, demikian untuk soal yang lainnya. 
c. Menentukan jumlah peserta tes, pada contoh di atas, jumlah peserta tes adalah 20 
orang. 

d. Tingkat kesukaran, yaitu dengan memasukkan angka pada rumus,  

,sehingga untuk soal nomor 1 pada contoh, tingkat kesukaran   = 0,85. 
 
Sebagai latihan bagi Anda, tentukan tingkat kesukaran soal yang lainnya. 

  
Tentunya kita akan mendapat kesulitan jika butir soal dan jumlah peserta tes yang akan 
kita analisis banyak. Untuk mempermudah dalam menghitung dapat menggunakan 
program komputer. 
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Adapun pemaknaan dari nilai tingkat kesukaran adalah semakin rendah indeks tingkat 
kesukaran, maka instrumen tes yang kita buat adalah sukar, sedangkan semakin tinggi 
tingkat kesukaran maka instrumen tes yang kita buat justru mudah. 
Kategori selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
 
Tabel 16. Kategori Indeks Tingkat Kesukaran 

 
 
Berdasarkan tabel tersebut, pemaknaan untuk hasil hitungan pada contoh, tingkat 
kesukaran 0,85, dengan demikian tingkat kesukaran soal yang dianalisis adalah mudah. 
Idealnya, tingkat kesukaran soal sesuai dengan kemampuan peserta tes, sehingga 
diperoleh informasi yang antara lain dapat digunakan sebagai alat perbaikan atau 
peningkatan program pembelajaran. 

 
2. Daya beda (D) 

Indeks daya beda memberi gambaran sesuai kemampuan tes dalam membedakan 
peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan 
rendah. Indeks daya beda soal ditetapkan dari selisih proporsi yang menjawab dari 
masing-masing kelompok. Dengan demikian, indeks daya beda ini sama halnya 
menunjukkan validitas soal untuk membedakan antara peserta tes yang 
berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Angka yang 
menunjukkan besarnya daya beda berkisar antara -1 sampai dengan 1. Tanda negatif 
menunjukkan bahwa peserta tes yang kemampuannya rendah menjawab benar 
sedangkan peserta tes yang kemampuannya tinggi menjawab salah. Dengan demikian, 
soal tes yang memiliki indeks daya beda negatif menunjukkan terbaliknya kualitas 
peserta tes. Soal dengan indek daya beda negatif, tidak dapat digunakan sebagai alat 
tes. Indeks daya beda dihitung berdasarkan pembagian kelompok, yaitu kelompok atas 
yang merupakan kelompok peserta tes yang berkemampuan tinggi (memperoleh skor 
tinggi) dengan kelompok bawah yaitu kelompok peserta tes yang berkemampuan 
rendah (memperoleh skor yang rendah). Indeks daya beda didefinisikan sebagai selisih 
antara proporsi jawaban benar pada kelompok atas dengan proporsi jawaban benar 
pada kelompok bawah (Crocker dan Algina, 1986). Umumnya, para ahli tes membagi 
kelompok ini menjadi 27% atau 33% kelompok atas dan 27% atau 33% kelompok 
bawah (Cureton, 1957). 
 
3. Hubungan antara tingkat kesukaran dan daya beda 
Tingkat kesukaran berpengaruh langsung terhadap daya beda soal. Jika setiap orang 
memilih jawaban benar (p=1) atau jika setiap orang memilih jawaban salah (p=0) maka 
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soal tidak dapat digunakan untuk membedakan kemampuan peserta tes. Pada tabel 
berikut disajikan nilai daya beda (D) sebagai fungsi tingkat kesukaran (p). 
Tabel 17. Hubungan nilai p dan Daya Beda (D) 

 
 
Grafik. Hubungan antara Nilai p(tingkat kesukaran) dengan D 
 

 
 

Dari hubungan tersebut terlihat bahwa nilai maksimum D diperoleh dari nilai p=0,5. 
Dengan demikian, soal yang memiliki tingkat kesukaran 0,5 merupakan soal yang 
memiliki daya beda terbaik (D=1) atau terjelek ( D= -1 ). Niali p = 0,5 dapat terjadi bila 
semua kelompok atas ( ) menjawab benar dan semua kelompok bawah ( menjawab 
salah ( D = 1) atau semua kelompok atas menjawab salah dan semua kelompok bawah 
menjawab benar ( D = -1). 
 
Langkah-langkah untuk menentukan daya beda tes adalah sebagai berikut. 
a. Menentukan tingkat kesukaran tes 
b. Mengurutkan hasil tes dengan urutan dari nilai terbesar ke nilai terkecil 
c. Membagi kelompok menjadi kelompok atas dan kelompok bawah 
d. Menentukan selisih tingkat kesukaran antar kedua kelompok 
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e. Menentukan kategori daya beda dengan pedoman pada tabel berikut. 
 
 
 
Tabel 18. Kategori Daya Beda 

 
 

 
  
Untuk memperjelas pemahaman Anda, berikut disajikan contoh untuk menentukan 
daya beda baik tes bentuk pilihan ganda maupun bentuk uraian. 
1) Menentukan daya beda tes bentuk pilihan ganda 
Misal, diketahui nilai dari 36 siswa, dan data pada tabel berikut menunjukkan data dari 
27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. 

  
Tabel 19. Hasil Tes Siswa Bentuk Pilihan Ganda 
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Tabel 20. Selisih Tingkat Kesukaran Kelompok Atas dan Kelompok Bawah 

 
 
Sedangkan untuk melihat keberfungsian dari masing-masing alternatif jawaban, 
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perhatikan uraian berikut ini. Sebagai contoh adalah jawaban pada soal nomor 5. 
Kunci jawaban untuk soal nomor 5 adalah A. Diperoleh tabel sebagai berikut. 
Tabel 21. Contoh Jawaban Siswa pada Soal Nomor 5 

 
 
Tabel 22. Jawaban Siswa Soal Nomor 5 setelah Diurutkan 
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Adapun pemaknaan dari keberfungsian pengecoh, jika yang memilih alternatif lebih dari 
5 % (0,05) dari jumlah peserta (pada contoh analisis ini, peserta tes adalah 20 siswa), 
sehingga jika ada lebih dari 1 orang yang memilih jawaban, maka pengecoh tersebut 
berfungsi. Sedangkan pengecoh menyesatkan jika pkelompok atas > pkelompok bawah, tidak 
efektif jika pkelompok atas = pkelompok bawah, dan efektif jika pkelompok atas < pkelompok bawah 

(Sumarna Surapranata, 2004).  
 
Berdasarkan hasil dari kelompok atas dan kelompok bawah dari contoh pada kedua 
tabel di atas, dapat dibuat tabel berikut untuk melihat daya beda dan keefektifannya. 
 
Tabel 23. Daya Beda Hasil Tes Pilihan Ganda 

 
 
2) Menentukan daya beda tes bentuk uraian 
Langkah untuk menentukan daya beda tes bentuk uraian sama halnya dengan 
langkah untuk menentukan beda soal pilihan ganda. Untuk membantu pemahaman 
Anda dalam menentukan daya beda tes bentuk uraian berikut disajikan data dari hasil 
tes dengan jumlah soal sebanyak 5 butir soal yang diberikan kepada 20 peserta tes. 
Untuk pedoman penilaian, diasumsikan bahwa, skor maksimal nomor 1 adalah 5, no 2 
adalah 4, nomor 3 adalah 4, dan nomor 5 adalah 3. 
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Tabel 24. Contoh Hasil Tes Uraian Siswa 

 
 
Tabel 25. Daya Beda Hasil Tes Uraian 

 
 
Berdasarkan tabel ringkasan contoh perhitungan hasil tes uraian tersebut, maka kita 
dapat mengambil tindakan atas instrumen yang telah kita susun. Yaitu, merevisi butir 
soal tes nomor 1, 4 dan 5. Sedangkan, untuk butir soal nomor 2 dapat langsung 
digunakan dan untuk soal nomor 3 tidak bisa digunakan (ditolak). 
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Untuk latihan/melakukan analisis empiris dapat menggunakan: Software Analiser Soal 
yang dapat di unduh di blog: papiyonklaten wordpress.com 
 

 
C. Ringkasan 

Telaah instrumen penilaian pada umumnya dilakukan melalui dua cara, yaitu telaah 
teoritis dan telaah empiris. Telaah teoritis meliputi analisis instrumen dari segi materi, 
konstruk, dan bahasa. Telaah ini dapat dilakukan dengan menggunakan kartu telaah. 
Sedangkan telaah empiris instrumen meliputi tingkat kesukaran tes, daya beda, 
validitas, dan reliabilitas. Berdasarkan hasil telaah ini kemudian kita gunakan untuk 
melakukan revisi instrumen yang telah kita buat. 
 
D. Tugas 

Untuk mengetahui pemahaman Anda terhadap materi di modul ini, kerjakanlah tugas 
berikut. 
Lakukan telaah empiris terhadap soal tersebut, jika soal tersebut diujikan kepada 20 
siswa dengan jawaban dari 20 siswa adalah sebagai berikut. 
 

 
 

E. Umpan Balik 
Petunjuk mengerjakan soal: 
Berikut diberikan jawaban untuk soal pada tugas. Jika jawaban Anda sudah sesuai 
dengan jawaban berikut, “Selamat!”, Anda telah mengerjakannya dengan benar. 

  
Penyekoran dari jawaban Anda, adalah sebagai berikut. 
Langkah mengerjakan tugas Skor maksimal 
Megetahui maksud soal 5 
Mengubah skor siswa ke dalam angka (seperti pada tabel) 5 
Menentukan p kelompok atas dan p kelompok bawah 5 
Menerjemahkan keberfungsian pilihan jawaban 5 
Menentukan daya beda (D) 5 
Menerjemahkan keefektifan jawaban 5 
Total Skor 30 

 
Jika ketercapaian Anda adalah minimal 75% dari skor maksimal yang ada, maka Anda 
telah memahami dari apa yang disampaikan pada modul ini. Jika ada kesulitan silahkan 
diskusikan dengan rekan sejawat Anda atau pada pertemuan berikutnya. Untuk melihat 
kesesuaian jawaban Anda dengan jawaban, dapat dilihat pada kunci jawaban di 
lampiran. 
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MODUL : 
VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

INSTRUMEN PENILAIAN 
 

Diskusi tentang penilaian berbasis kelas senantiasa berkaitan dengan validitas dan 
reliabilitas. Reliabilitas berkaitan dengan kehandalan tes yang diberikan ajeg (tetap) 
hasilnya. Sedangkan validitas berkaitan dengan sejauhmana tes telah mengukur apa 
yang seharusnya diukur. Setelah Anda mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu 
untuk menentukan validitas dan reliabilitas instrumen penilaian. Modul validitas dan 
reliabilitas instrumen penilaian terdiri atas dua kegiatan belajar, yaitu: 
1. Kegiatan Belajar 1. Menentukan Validitas Instrumen Penilaian 
2. Kegiatan Belajar 2. Menentukan Reliabilitas Instrumen Penilaian 
 

Kompetensi yang diharapkan dalam mempelajari modul ini adalah 
1. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar   
2. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan 
dengan menggunakan berbagai instrumen   
3. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan   

  
Diskusikan dengan teman-teman Anda beberapa permasalahan yang diberikan untuk 
mencari jawabannya. Cermati uraian materi pada masing-masing kegiatan belajar. 
Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda, selesaikan latihan/tugas yang ada di 
akhir modul ini. Bila Anda masih ragu terhadap jawaban latihan/tugas Anda atau ada 
hal-hal yang perlu diklarifikasi, berdiskusilah dengan peserta lain atau 
narasumber/instruktur Anda. Setelah itu lakukan refleksi terkait pemahaman Anda 
terhadap penyusunan instrumen tes yang selama ini Anda lakukan. 
 
A. Kegiatan Belajar 1. Menentukan Validitas Instrumen Penilaian 
  
 
 
 
 
 
 

 
Nunnaly (1970) menyatakan bahwa pengertian validitas senantiasa dikaitkan dengan 
penelitian empiris dan pembuktian-pembuktiannya bergantung pada macam validitas 
yang digunakan. Berdasarkan tujuannya, validitas dibedakan menjadi empat macam 
(Messick, 1989), yaitu: 
 
1. Validitas isi (content validity) 

Ketika Anda menyusun suatu instrumen tes untuk siswa Anda, apakah tes 
tersebut telah mengukur sesuai dengan harapan Anda? Bagaimanakah kualitas 
dari instrumen yang Anda susun? Apakah telah valid ? Bagaimanakah 
menentukan validitas dari instrumen yang telah disusun? 
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Menurut Guion (1977), validitas isi dapat ditentukan berdasarkan justifikasi para ahli. 
Prosedur yang ditempuh agar instrumen tes tersebut valid, adalah: mendefinisikan kisi-
kisi yang hendak diukur, menentukan kisi-kisi yang akan diukur oleh masingmasing 
soal, dan membandingkan masing-masing soal dengan kisi-kisi yang sudah ditetapkan. 
 
2. Validitas konstruk (construct validity) 
Suatu alat ukur dikatakan memenuhi validitas konstruk apabila soal-soal yang telah 
dibuat memenuhi aspek berpikir seperti yang diuraikan dalam standar kompetensi, 
kompetensi dasar, maupun indikator yang terdapat dalam kurikulum. Ketika Anda 
menyusun suatu instrumen tes untuk siswa Anda, apakah tes tersebut telah mengukur 
sesuai dengan harapan Anda? Bagaimanakah kualitas dari instrumen yang kita susun? 
Apakah telah valid ? Bagaimanakah menentukan validitas dari instrumen yang telah kita 
susun? 
 
3. Validitas prediksi (predictive validity) 
Validitas prediksi menunjukkan kepada hubungan antara tes skor yang diperoleh 
peserta tes dengan keadaan yang akan terjadi diwaktu yang akan datang. Sebuah tes 
dikatakan memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan untuk 
memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 
 
4. Validitas konkuren (concurent validity) 
Validitas konkuren atau validitas yang ada sekarang menunjuk pada hubungan antara 
tes skor dengan yang dicapai pada keadaan sekarang. Validitas ini dikenal sebagai 
validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konkuren jika hasilnya sesuai 
dengan pengalaman. Setelah mengetahui berbagai bentuk validitas yang ada, 
kemudian bagaimanakah cara mengukur validitas? 
Salah satu cara untuk menentukan validitas alat ukur adalah dengan menggunakan 
korelasi product moment dengan simpangan yang dikemukakan oleh Pearson berikut 
ini. 

 
Dengan,  
rxy : koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 
(x = X - . 
Ʃxy : jumlah perkalian antara x dan y 
x2 : kuadrat dari x 
y2 : kuadrat dari y 
 
Setelah didapatkan nilai r hitung, kemudian kita bandingkan dengan r tabel (ada pada 
lampiran). Kemudian pemaknaannya adalah, jika rhitung > rtabel, maka instrumen tersebut 
valid. Sebagai contoh, perhatikan uraian berikut. Misal X adalah nilai matematika pada 
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suatu ulangan semester 1 kelas IX dan Y adalah nilai matematika pada ujian akhir kelas 
IX. Akan dicari validitas dari ujian tersebut. 
 
 
 
 

  
Tabel 11. Hitungan untuk Koefisien Korelasi Product Moment 

 
 

 
 
Hasil hitungan didapatkan rhitung adalah 0,802, sedangkan rtabel (derajat bebas = N- 2 = 
10-2 =8, taraf signifikansi 5%) adalah 0,707, maka rhitung = 0,802 > rtabel = 0,707, maka 
instrumen tersebut dengan taraf signifikansi 5% adalah valid. 
Selain cara di atas, validitas tes dapat ditentukan dengan memanfaatkan pendapat ahli. 
Pertimbangan yang diminta kepada ahli menyangkut isi dari butir dan kisi-kisi. Orang 
yang dapat dimintakan pendapatnya adalah yang memang memiliki kompetensi di 
bidang pengembangan tes tersebut. Pemberian pendapat dapat dilakukan dengan 
memberikan respon atas kesesuaian butir yang ditulis dengan kisikisinya dalam hal 
materi. Ahli dapat memberi pendapat tentang kebaikan dan kelemahan tes, dan 
memberikan saran perbaikan. Selaian itu, pendapat ahli dapat pula dikuantifikasikan 
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yang kemudian diskor dengan cara-cara tertentu. Tes dapat dimintakan pendapat 
kepada lebih dari 1 ahli. 

  
Contoh: 

 
Ketentuan: tidak  sesuai(-1), ragu ragu (0), dan sesuai(+1) 
 

Perhitungan dilakukan dengan rumus product moment ( r = 0,667). Hasil r hitung 
kemudian dikonfirmasikan ke r tabel (N = 10 dan � = 5% , r tabel = 0,632). 
Karena r hitung > r tabel maka skor berkorelasi signifikan dan kedua rater menilai bahwa 
alat ukur mengukur hal yang sama, sehingga dapat dikatakan instrumen mengukur 
keadaan yang ingin diukur (valid) 
 
B. Kegiatan Belajar 2. Menentukan Reliabilitas Instrumen Penilaian 
  

Reliabilitas atau keajegan suatu skor sangat penting dalam menentukan apakah tes 
telah menyajikan pengukuran yang baik atau belum. Besar kecilnya reliabilitas suatu 
ketika Anda menyusun suatu instrumen tes untuk siswa Anda, apakah tes tersebut 
telah menyajikan hasil pengukuran yang baik? Bagaimanakah kualitas dari instrumen 
yang kita susun? Apakah telah reliabel? Bagaimanakah menentukan reliabilitas 
instrumen yang telah kita susun?  Tes ditentukan oleh besar kecilnya nilai korelasi hasil 
tes yang dinamakan dengan indeks atau koefisien reliabilitas. Pada umumnya untuk 
menentukan estimasi reliabilitas khususnya dalam bidang pengukuran prestasi belajar 
digunakan keajegan internal, seperti formula Alpha Cronbach ataupun Kuder-
Richardson. Tinggi rendahnya koefisien reliabilitas dipengaruhi beberapa faktor, antara 
lain: panjang tes, kecepatan, homogenitas belahan, dan tingkat kesukaran (Crocker dan 
Algina, 1986). 
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Makin tinggi koefisien reliabilitas semakin baik karena kemungkinan kesalahan semakin 
kecil. Tidak ada angka koefisien batas yang pasti yang dapat digunakan sebagai dasar 
untuk menentukan apakah suatu koefisien reliabilitas hasil perhitungan menunjukkan 
reliabel atau tidak. Batas reliabilitas bersifat sangat relatif akan sangat tergantung pada 
kepentingan penilai atau pembuat instrumen. Gronlund (1985), mengatakan bahwa 
koefisien reliabilitas untuk tes buatan guru sebesar 0,6 sudah cukup memadai. 
� 

Sedangkan menurut Nunnaly (1972) dan Kaplan (1989) dikatakan bahwa koefisien 
reliabilitas 0,70 s/d 0,80 dikatakan cukup tinggi. Namun secara umum reliabilitas sudah 
dianggap memuaskan jika koefisien reliabilitasnya   0,70. Beberapa metode untuk 
menentukan reliabilitas adalah sebagai berikut. 
 
Tabel 12. Metode untuk Menentukan Reliabilitas 

 
 

Melihat dari metode untuk memperoleh reliabilitas dari berbagai bentuk reliabilitas di 
atas, sepintas metode yang dianggap paling mudah adalah internal consistency, yaitum 
dengan melakukan sekali tes dan menggunakan persamaan yang ada. Internal 
consistency didasarkan pada korelasi antar skor jawaban pada setiap butir tes 
(Nunnaly, 1970). Teknik ini khususnya digunakan pada butir soal yang dikotomi seperti 
soal pilihan ganda.  
 
Berikut rumus-rumus untuk menentukan koefisien reliabilitas. 

1. Koefisien alpha (�) dari Cronbach 
 

 
 
Koefisien alpha dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. 



Modul: Evaluasi Pembelajaran 

 

51 

 

: reliabilitas tes 
: jumlah soal 
: jumlah varian dari skor soal 
: jumlah varian dari skor total 
Formula ini biasanya digunakan untuk mencari reliabilitas tes bentuk uraian. 
 
2. Formula Kuder-Richardson 20 (KR-20) 
Untuk mencari koefisien reliabilitas tes bentuk objektif digunakan rumus KR-20 
sebagai berikut. 

 
 

r11: reliabilitas tes menggunakan persamaan KR-20 
p:  proporsi peserta tes yang menjawab benar 
q: proporsi peserta tes yang menjawab salah (1-p) 
Ʃpq :jumlah perkalian antara p dan q. 
K : jumlah butir soal 
S2 : varian total 
S : standar deviasi atau simpangan baku dengan persamaan , dengan N adalah jumlah 
peserta tes dan adalah jumlah kuadrat selisih skor masing-masing butir dan rerata. 

  
Formula ini biasanya digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen tes bentuk pilihan 
ganda. Untuk membantu pemahaman Anda bagaimana mencari koefisien reliabilitas 
dengan menggunakan rumus KR-20, perhatikan kasus berikut. Akan ditentukan 
koefisien reliabilitas dari 10 butir soal yang diujicobakan kepada 10 siswa. Tabel 
selengkapnya untuk perhitungan adalah sebagai berikut. 
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Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut. 
a. Menentukan proporsi peserta tes yang menjawab benar (p)  
b. Yaitu dengan rumus p = , dengan p proporsi peserta tes yang menjawab benar 

: adalah jumlah skor total untuk setiap jawaba banyaknya peserta tes 
Pada kasus di atas, untuk jawaban nomor 1, maka p1 = 0,9; untuk soal 
nomor 3, maka p2 = = 0,9; untuk nomor 3, maka p3 = 0,8, demikian 
juga untuk proporsi jawaban benar yang lainnya. 

  
b. Menentukan proporsi peserta tes yang menjawab salah (q) 
Yaitu dengan rumus q = 1-p. Pada kasus di atas, q1=1 – 0,9=0,1; q2=1–0,9=0,1; 
q3 =1–0,8=0,2, demikian juga untuk proporsi jawaban salah yang lainnya 
c. Mengalikan p dan q untuk semua soal kemudian dijumlahkan. Dari hasil perhitungan 
diperoleh 1,58 (lihat kolom 13 pada tabel). 
d. Menentukan jumlah rerata skor dengan persamaan , dengan 
M : rata-rata skor 
N : banyaknya peserta tes 
: jumlah skor total 
Dari contoh tersebut, 
e. Menentukan deviasi dari mean kuadrat (kolom 14 pada tabel). Jika dijumlahkan 
jumlahnya harus nol. 
f. Menentukan deviasi dari mean kuadrat (kolom 15 pada tabel) kemudian 
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jumlahkan. Dari hasil perhitungan diperoleh 20,4. 
g. Menentukan standar deviasi dengan persamaan sehingga 2,04. 
h. Menentukan koefisien reliabilitas dengan memasukkan angka yang telah 
diperoleh, yaitu: 
r11 = 0,25054467 
Dari contoh yang disajikan, nilai koefisien reliabiltas dari 10 soal yang telah 
diujicobakan kepada 10 siswa adalah 0,25, sehingga soal tersebut kurang reliabel. 
3. Formula Kuder-Richardson 21 (KR-21) 
Untuk mencari koefisien reliabilitas tes bentuk objektif dapat pula digunakan rumus 
KR-21 sebagai berikut. 
Dengan : jumlah butir soal 
M : rata-rata skor 
: varian total 
Pada umumnya perhitungan menggunakan formula KR-21 hasilnya lebih kecil 
dibandingkan perhitungan menggunakan formula KR-20. 
Penghitungan reliabilitas dengan memanfaatkan software dapat Anda baca pada 
modul Suplemen BERMUTU 2011 “Pemanfaatan Program Komputer untuk 
Analisis Butir Soal dan Pengolahan Nilai”. 
C. Ringkasan 
Validitas berkaitan dengan sejauh mana tes telah mengukur apa yang seharusnya 
diukur. Sedangkan reliabilitas berkaitan dengan kehandalan/kejegan tes yang 
diberikan. Validitas yang perlu dilakukan adalah dari segi isi, konstruk, prediksi, dan 
konkuren. Salah satu cara untuk menentukan validitas alat ukur adalah dengan 
menggunakan korelasi product moment dengan simpangan yang dikemukakan oleh 
Pearson. Sedangkan untuk mencari reliabilitas, antara lain dapat menggunakan 
formula koefisien Alpha Cronbach (biasanya untuk instrumen bentuk uraian) dan 
formula Kuder-Richardson, KR-20 atau KR-21 (biasanya untuk instrumen tes bentuk 
pilihan ganda). 
D. Tugas 
1. Adaikan Anda mengembangkan sebuah tes dan telah divalidasi ahli dengan hasil 
sebagai berikut: 
No� Ahli�1� Ahli�2� 

1� �1� 0� 

2� 1� 1� 

3� 0� 1� 

4� 1� 1� 

5� 0� 1� 

6� 0� 0� 

7� 1� 1� 

8� 0� 1� 

9� 1� 1� 

10� 1� 1� 

Ketentuan: tidak sesuai (-1), ragu-ragu (0), dan sesuai (1) 
Menurut pendapat dua orang ahli tersebut apakah tes yang Anda kembangkan 
valid ? 
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2. Berikut disajikan jawaban hasil ulangan matematika dari 20 siswa dengan jumlah 
soal sebanyak 10 butir soal. Berdasarkan hasil tersebut, apakah soal yang 
digunakan reliable ? Berapakah nilai reliabilitasnya ? 
No Nama Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Friska AA B C B B C A A D B B 
2 Almaratush SR B A B D C A A D B B 

3 Eko PL B C B D A C A C B B 
4 Hillary K B C B D C A A D D D 
5 Dian KW B C B D C C A D D B 

6 Joan LB B C B D A C C D B A 
7 Anita PK B C C D A C C C B A 
8 Ofii B B B A A A B D D A 

9 Amalina N B B B B B A B D B A 
10 Erlina RE D B B D B C B A C A 
11 Erzha Emazda D B B D C C A A C B 

12 Arfianing R B B B D C A A D B B 
13 Tamariska P B A C D C C A A C B 
14 Quinda S B A C D A A A D D B 

15 Rizki AP B A C B C C A D B A 
16 Nita A D C C A B A A D B A 
17 Ilyas MW B C B B A D A C B A 

18 Syaiful NAS B C B D D B C D D C 
19 Th.Tri SN B C B D A C A D D A 
20 M.Rezza.N B C B D A B C D D A 

�� Kunci Jawaban B C B D C A A D B B 

E. Umpan Balik 

Silahkan Anda kerjakan soal pada tugas yang ada sesuai langkah-langkah yang telah 
dijelaskan pada Modul. Pedoman penilaian dari tugas yang Anda berikan adalah 
sebagai berikut. 
1. Soal nomor 1 
No Langkah Ketercapaian 
1 Menghitung dengan 
benar nilai r 
Jika Anda mampu menghitung nilai r hitung dengan benar 
, maka ketercapaian Anda adalah 40%. 
2 Menentukan nilai r tabel Jika Anda mampu menghitung nilai r tabel dengan benar , 
maka ketercapaian Anda adalah 60%. 
3 Menyimpulkan Jika Anda dapat menyimpulkan validitas dengan benar 
dengan memperbandingkan nilai r hitung dengan r tabel, 
maka ketercapaian Anda adalah 100% 

2. Soal nomor 2 
Langkah Ketercapaian 
2. Mengkonversi jawaban siswa sesuai 
dengan kunci jawaban ke dalam angka. 
Jika Anda mampu melakukan konversi jawaban 
siswa sesuai dengan kunci jawaban, yaitu 
jawaban siswa benar skor 1 dan jawaban siswa 
salah skor 0, maka ketercapaian Anda adalah 
30%. 
3. Menentukan p dan q masing-masing butir 
soal. 
Jika Anda mampu menentukan melakukan 
konversi jawaban ke dalam angka, dan 
menentukan nilai p dan q masing-masing butir 
soal, ketercapaian Anda adalah 70%. 
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4. Menentukan nilai reliabilias Jika Anda mampu menentukan reliabilitas 
dengan benar sesuai kunci jawaban, ketercapaian 
Anda adalah 100% 

Skor minimal untuk ketuntasan penguasaan modul ini adalah 75%. Bagi Anda yang 
belum mencapai ketuntasan, silahkan dibaca kembali modul ini. Kunci jawaban dapat 
dilihat pada lampiran. Jika Anda mengalami kesulitan, dapat mengirimkan email ke 
F. Daftar Pustaka 

Guion, R.M. 1977. Content Validity, The Source of My Discontent, Applied 
Psychological Measurement, 1.1-10 
Messick, S. 1995. Validity of Psychological Assessment, Validation of Inferences 
from Persons' Responses and Performances as Scientific Inquiry Into Score 
Meaning. American psychologist 
Nunnaly, J.C. 1970. Introduction to Psychological Measurement, International 
Student Edition. New York: MacGraw Hill Book Company 
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MODUL: PENGOLAHAN DATA HASIL TES  

DENGAN PAP DAN PAN  

Pengantar  

Setelah diperoleh skor setiap peserta didik, sebagaimana yang dibicarakan dalam 

kegiatan belajar 1, Anda hendaknya tidak tergesa-gesa menentukan prestasi belajar (nilai) 

peserta didik yang didasarkan pada angka yang diperoleh setelah membagi skor dengan 

jumlah soal, karena cara tersebut dianggap kurang proporsional. Misalnya, seorang 

peserta didik memperoleh skor 60, sementara skala nilai yang digunakan untuk mengisi 

buku rapor adalah skala 0 -10 atau skala 0 – 5, maka skor tersebut harus dikonversikan 

terlebih dahulu menjadi skor standar sebelum ditetapkan sebagai nilai akhir. Menurut 

Zainal Arifin (2011) ada dua pendekatan penafsiran hasil tes, yaitu “pendekatan penilaian 

acuan patokan (criterion-referenced assessment) dan pendekatan penilaian acuan norma 

(norm-referenced assessment)”.  

Pendekatan penilaian acuan patokan (PAP) pada umumnya digunakan untuk menafsirkan 

hasil tes formatif, sedangkan penilaian acuan norma (PAN) digunakan untuk menafsirkan 

hasil tes sumatif. Namun, dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan model penilaian 

berbasis kelas (classroom-based assessment) pendekatan yang digunakan adalah PAP. 

Mengapa hal itu bisa terjadi ? Ikutilah pembahasan kedua pendekatan tersebut dalam 

kegiatan belajar 2 berikut ini.  

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2 ini, Anda diharapkan dapat :  

1. Menjelaskan pengertian penilaian acuan patokan.  

2. Menyebutkan pengertian pendekatan absolut.  

3. Menjelaskan tujuan penilaian acuan patokan.  

4. Menjelaskan batas lulus dengan pendekatan PAP.  

5. Menentukan batas lulus dengan skala 0 – 10.  

6. Menjelaskan pengertian Z – skor.  

7. Menjelaskan kedudukan hasil belajar peserta didik dalam PAN.  

8. Menjelaskan penggunaan PAN.  

9. Menyebutkan langkah-langkah PAN.  

10.Menghitung simpangan baku ideal.  
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A. Penilaian Acuan Patokan (PAP)  

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada apa yang dapat dilakukan oleh peserta 

didik. Dengan kata lain, kemampuan-kemampuan apa yang telah dicapai peserta didik 

sesudah menyelesaikan satu bagian kecil dari suatu keseluruhan program. Jadi, 

penilaian acuan patokan meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik, dan 

bukan membandingkan seorang peserta didik dengan teman sekelasnya, melainkan 

dengan suatu kriteria atau patokan yang spesifik. Kriteria yang dimaksud adalah suatu 

tingkat pengalaman belajar yang diharapkan tercapai sesudah selesai kegiatan belajar 

atau sejumlah kompetensi dasar yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum 

kegiatan belajar berlangsung. Misalnya, kriteria yang digunakan 75% atau 80%. Bagi 

peserta didik yang kemampuannya di bawah kriteria yang telah ditetapkan dinyatakan 

tidak berhasil dan harus mendapatkan remedial.  

Tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau 

kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Penilaian acuan patokan 

sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab peserta 

didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan, dan hasil belajar 

peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Untuk menentukan batas lulus 

(passing grade) dengan pendekatan ini, setiap skor peserta didik dibandingkan dengan 

skor ideal yang mungkin dicapai oleh peserta didik. Misalnya, dalam suatu tes 

ditetapkan skor idealnya adalah 100, maka peserta didik yang memperoleh skor 85 

sama dengan memperoleh nilai 8,5 dalam skala 0 – 10. Demikian seterusnya.  

Contoh :  

Diketahui skor 52 orang peserta didik sebagai berikut :  

32 20 35 24 17 30 36 27 37 50  

36 35 50 43 31 25 44 36 30 40  

27 36 37 32 21 22 42 39 47 28  

50 27 43 17 42 34 38 37 31 32  

22 31 38 46 50 38 50 21 29 33  

34   
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Pedoman konversi yang digunakan dalam mengubah skor mentah menjadi skor standar 

pada norma absolut skala lima adalah :  

Tingkat Penguasaan Skor Standar  

90 % - 100 % A  

80 % - 89 % B  

70 % - 79 % C  

60 % - 69 % D  

> 59 % E  

Jika skor maksimum ditetapkan berdasarkan kunci jawaban = 60, maka penguasaan 90 

% = 0,90 x 60 = 55, penguasaan 80 % = 0,80 x 60 = 48, penguasaan 70 % = 0,70 x 60 = 42, 

penguasaan 60 % = 0,60 x 60 = 36. Dengan demikian, diperoleh tabel konversi sebagai 

berikut :  

Skor Mentah Skor Standar  

54 – 60 A  

48 – 53 B  

42 – 47 C  

36 – 41 D  

> 35 E  

Jadi, peserta didik yang memperoleh skor 50 berarti nilainya B, skor 35 nilainya E 

(tidak lulus), skor 44 nilainya C, dan seterusnya. Jika dikehendaki standar sepuluh, 

maka skor peserta didik dapat dikonversi dengan pedoman sebagai berikut :  

Tingkat Penguasaan Skor Standar  

95 % - 100 % 10  

85 % - 94 % 9  

75 % - 84 % 8  

65 % - 74 % 7  

55 % - 64 % 6  

45 % - 54 % 5  

35 % - 44 % 4  

25 % - 34 % 3  

15 % - 24 % 2  

05 % - 14 %  1  
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Selanjutnya, persentase tingkat penguasaan terlebih dahulu diubah dalam bentuk tabel 

konversi. Caranya sama dengan skala lima di atas, setiap batas bawah tingkat 

penguasaan dikalikan dengan skor maksimum. Contoh : penguasaan 95 % = 0,95 x 60 = 

57, penguasaan 85 % = 0,85 x 60 = 51, penguasaan 75 % = 0,75 x 60 = 45, dan 

seterusnya. Dengan demikian, tabel konversinya adalah :  

Skor Mentah Skor Standar  

57 – 60 10  

51 – 56 9  

45 – 50 8  

39 – 44 7  

33 – 38 6  

27 – 32 5  

21 – 26 4  

15 – 20 3  

09 – 14 2  

03 – 08 1  

Berdasarkan tabel di atas, maka peserta didik yang memperoleh skor 47 nilainya 8, skor 

35 nilainya 6, skor 24 nilainya 4, dan seterusnya.  

Penafsiran dengan pendekatan PAP dapat juga menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut :  

1. Mencari skor ideal, yaitu skor yang mungkin dicapai oleh peserta didik, jika semua 

soal dapat dijawab dengan betul.  

2. Mencari rata-rata ( ‾Χ ) ideal dengan rumus :  

‾ Χideal = 1—2 x skor ideal  

3. Mencari simpangan baku (s) ideal dengan rumus :  

s ideal = 1 —3 x ‾Χ ideal  

4. Menyusun pedoman konversi sesuai dengan kebutuhan.  

Berdasarkan langkah-langkah di atas, maka pengolahannya adalah :  

1. Mencari skor ideal, yaitu 60.  

2. Mencari rata-rata ideal, yaitu 1—2 x 60 = 30.  

3. Mencari simpangan baku ideal, yaitu 1 —3 x 30 = 10.  

4. Menyusun pedoman konversi :  
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a. Skala Lima :  

A  

‾Χ + 1,5 (s) = 30 + 1,5 (10) = 45  

B  

‾Χ + 0,5 (s) = 30 + 0,5 (10) = 35  

C  

‾Χ - 0,5 (s) = 30 - 0,5 (10) = 25  

D  

‾Χ - 1,5 (s) = 30 - 1,5 (10) = 15  

E  

Dengan demikian, skor 32 nilainya C, skor 20 nilainya D, skor 35 nilainya C, skor 

24 nilainya D, dan skor 17 nilainya D.  

b. Skala Sepuluh :  

10  

‾Χ + 2,25 (s) = 30 + 2,25 (10) = 52,5  

9  

‾Χ + 1,75 (s) = 30 + 1,75 (10) = 47,5  

8  

‾Χ + 1,25 (s) = 30 + 1,25 (10) = 42,5  

7  

‾Χ + 0,75 (s) = 30 + 0,75 (10) = 37,5  

6  

‾Χ + 0,25 (s) = 30 + 0,25 (10) = 32,5  

5  

‾Χ - 0,25 (s) = 30 - 0,25 (10) = 27,5  

4  

‾Χ - 0,75 (s) = 30 - 0,75 (10) = 22,5  

3  

‾Χ - 1,25 (s) = 30 - 1,25 (10) = 17,5  

2  

‾Χ - 1,75 (s) = 30 - 1,75 (10) = 12,5  

1  

‾Χ - 2,25 (s) = 30 - 2,25 (10) = 7,5  
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Dengan demikian, skor 32 nilainya 5, skor 20 nilainya 3, skor 35 nilainya 6, skor 

24 nilainya 4, dan skor 17 nilainya 2.  

c. Skala 0 – 100 ( T – skor) :  

Rumus : T – skor = 50 +         − − s X X 10  

Keterangan :  

50 dan 10 = bilangan tetap  

X = skor mentah yang diperoleh setiap peserta didik  

‾Χ = rata-rata  

s = simpangan baku  

Contoh :  

Peserta didik A memperoleh skor mentah 35. Rata-rata = 60 dan simpangan baku 

= 20. Dengan demikian, nilai yang diperoleh peserta didik A dalam  

skala nilai 0 -100 adalah : 50 +   −0 2 0 6 5 3 10 = 37,5  

d. Konversi dengan Z – score :  

Z – score adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa besarnya simpangan 

baku seseorang berada di bawah atau di atas rata-rata dalam kelompok tersebut.  

Rumus : Z = s XX − −  

Contoh :  

Diketahui : skor ( X ) = 35; rata-rata ( ‾Χ ) = 60; simpangan baku = 20  

Jadi, Z – Skor =   −0 2 0 6 5 3 = - 1,25  

e. Peringkat (ranking)  

Menafsirkan skor mentah dapat pula dilakukan dengan cara menyusun peringkat. 

Caranya adalah dengan mengurutkan skor, mulai dari skor terbesar sampai 

dengan skor terkecil. Skor terbesar diberi peringkat 1, begitu seterusnya sampai 

dengan skor terkecil. Skor-skor yang sama harus diberi peringkat yang sama pula.  

Contoh :  

Diketahui : 5 (lima) orang peserta didik memperoleh skor dalam bidang studi 

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai berikut : 20, 35, 25, 25, dan 30. Untuk 

memberikan peringkat terhadap skor-skor tersebut dapat diikuti langkah-langkah 

berikut : 
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Pertama, mengurutkan skor-skor tersebut dari yang terbesar sampai dengan 

terkecil dengan diberi nomor urut sesuai dengan jumlah data.  

1. 35  

2. 30  

3. 25  

4. 25  

5. 20  

Kedua, memberi peringkat berdasarkan nomor urut, tetapi untuk skor yang sama 

harus diberi peringkat yang sama.  

Skor : Peringkat :  

1. 35 1  

2. 30 2  

3. 25 3,5  

4. 25 3,5  

5. 20 5  

Peringkat untuk skor 25 adalah 3,5 yang diperoleh dari (3 + 4) : 2 = 3,5. Skor 

selanjutnya diberi peringkat sesuai dengan nomor urut selanjutnya.  

Dalam kurikulum berbasis kompetensi, prestasi belajar peserta didik ditentukan 

oleh perbandingan antara pencapaian sebelum dan sesudah pembelajaran serta 

kriteria penguasaan kompetensi yang ditentukan. Oleh karena itu, dalam 

penilaian berbasis kelas lebih tepat apabila menggunakan penilaian acuan 

patokan (PAP).  

B. Penilaian Acuan Norma (PAN)  

Dalam penilaian acuan norma, makna angka (skor) seorang peserta didik ditemukan 

dengan cara membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar peserta didik 

lainnya dalam satu kelompok/kelas. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan jenjang 

hasil belajar, sehingga dapat diketahui kedudukan relatif sedorang peserta didik 

dibandingkan dengan teman sekelasnya. Tujuan penilaian acuan norma adalah untuk 

membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan, mulai dari 

yang terendah sampai dengan tertinggi. Secara ideal, pendistribusian tingkat 

kemampuan dalam satu kelompok menggambarkan suatu kurva normal.  

Pada umumnya, penilaian acuan norma dipergunakan untuk seleksi. Soal tes dalam 

pendekatan ini dikembangkan dari bagian bahan yang dianggap  
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oleh guru urgen sebagai sampel dari bahan yang telah disampaikan. Anda berwenang 

untuk menentukan bagian mana yang lebih urgen. Untuk itu, Anda harus dapat 

membatasi jumlah soal yang diperlukan, karena tidak semua materi yang disampaikan 

kepada peserta didik dapat dimunculkan soal-soalnya secara lengkap. Soal-soal harus 

dibuat dengan tingkat kesukaran yang bervariasi, mulai dari yang mudah sampai 

dengan sukar, sehingga memberikan kemungkinan jawaban peserta didik bervariasi, 

soal dapat menyebar, dan dapat membandingkan peserta didik yang satu dengan 

lainnya.  

Peringkat dan klasifikasi anak yang didasarkan pada penilaian acuan norma lebih 

banyak mendorong kompetisi daripada membangun semangat kerjasama. Lagi pula 

tidak menolong sebagian besar peserta didik yang mengalami kegagalan. Dengan kata 

lain, keberhasilan peserta didik hanya ditentukan oleh kelompoknya. Dalam Kurikulum 

Berbasis Kompetensi, prestasi peserta didik ditentukan oleh perbandingan antara 

pencapaian sebelum dan sesudah pembelajaran, serta kriteria penguasaan kompetensi 

yang ditentukan.  

Penilaian acuan norma biasanya digunakan pada akhir unit pembelajaran untuk 

menentukan tingkat hasil belajar peserta didik. Pedoman konversi yang digunakan 

dalam pendekatan PAN sama dengan pendekatan PAP. Perbedaannya hanya terletak 

dalam menghitung rata-rata dan simpangan baku. Dalam pendekatan PAN, rata-rata 

dan simpangan baku dihitung dengan rumus statistik sesuai dengan skor mentah yang 

diperoleh peserta didik. Adapun langkah-langkah pengolahannya adalah :  

1. Mencari skor mentah setiap peserta didik.  

2. Menghitung rata-rata ( ‾Χ ) aktual dengan rumus :  

‾Χ aktual = Md +   Σn d f i  

Keterangan :  

Md = mean duga  

f = frekuensi  

d = deviasi  

fd = frekuensi kali deviasi  

n = jumlah sampel  

i = interval  
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3. Menghitung simpangan baku ( s ) aktual dengan rumus :  

s = ( ) ( ) () 1n nd f d f n i 2 2 − Σ − Σ  

4. Menyusun pedoman konversi.  

Contoh :  

Diketahui : 52 orang peserta didik setelah mengikuti Ujian Akhir Semester mata 

pelajaran Bahasa Arab memperoleh skor sebagai berikut :  

32 20 35 24 17 30 36 27 37 50  

36 35 50 43 31 25 44 36 30 40  

27 36 37 32 21 22 42 39 47 28  

50 27 43 17 42 34 38 37 31 32  

22 31 38 46 50 38 50 21 29 33  

34 29  

Pertanyaan : tentukan nilai peserta didik dengan pendekatan PAN !  

Langkah-langkah penyelesaian :  

1. Menyusun skor terkecil sampai dengan skor terbesar seperti berikut :  

17 25 30 34 37 42 50  

17 27 31 34 37 42 50  

20 27 31 35 37 43 50  

21 27 31 35 38 43 50  

21 28 32 36 38 44  

22 29 32 36 38 46  

22 29 32 36 39 47  

24 30 33 36 40 50  

Selanjutnya data ini ditabulasikan dalam daftar distribusi frekuensi, yaitu 

mengelompokkan data sesuai dengan kelas interval. Untuk membuat kelas 

interval dapat digunakan rumus Sturges. Adapun langkah-langkah 

perhitungannya adalah sebagai berikut :  

a. Mencari rentang (range), yaitu skor terbesar dikurangi skor terkecil.  

Skor terbesar = 50  

Skor terkecil = 17  

Rentang = 33  
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b. Mencari banyak kelas interval :  

Banyak kelas = 1 + (3,3) log. n  

= 1 + (3,3) log 52  

= 1 + (3,3) (1,7160)  

= 1 + 5,6628  

= 6,6628  

= 7 ( di bulatkan )  

c. Mencari interval kelas :  

i = Kelas Banyak Rentang = 6,6628 3 3 = 4, 9529 = 5 (dibulatkan)  

d. Menyusun daftar distribusi frekuensi :  

Tabel 7.8  

Distribusi Frekuensi Skor Tes Bahasa Arab  

2. Menghitung rata-rata aktual dan simpangan baku aktual  
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Tabel 7.9  

Menghitung Rata-rata dan Simpangan Baku Aktual  

Kelas 

Interval  

f  d  Fd  F (d
2

)  

47 – 51  

42 – 46  

37 – 41  

32 – 36  

27 – 31  

22 – 26  

17 – 21  

6 

6 

8  

12  

11  

4 

5  

+ 3  

+ 2  

+ 1  

0  

- 1  

- 2  

- 3  

18  

12  

8  

0  

- 11  

- 8  

- 15  

54  

24  

8  

0  

11  

16  

45  

Jumlah  52  4  158  
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MODUL: 
ANALISIS INSTRUMEN DENGAN ITEMAN 
 
Analisis butir soal adalah identifikasi jawaban benar-salah tiap butir soal yang diujikan 
kepada siswa. Analisis ini juga merupakan estimasi kualitas butir-butir soal sebuah alat tes. 
Alat tes yang baik didukung oleh butir-butir yang baik, efektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Analisis ini merupakan analisis hubungan antara skor-skor butir 
soal dengan skor keseluruhan, membandingkan jawaban peserta didik terhadap suatu butir 
soal dengaan jawaban terhadap keseluruhan tes. Tujuan analisis butir soal adalah 
membuat tiap butir soal konsisten dengan keseluruhan tes (Tuckman, 1975:271), menilai 
tes  sebagai alat pengukuran, karena suatu tes jika tidak diuji, efektifitas pengukuran tidak 
dapat ditentukan secara memuaskan (Noll, 1979:207). 
 
Analisis butir soal yang sering digunakan adalah pengukuran klasik (Classical 
Meassurement Theory) dimaksudkan untuk menghitung indeks tingkat kesulitan (item 

difficulty), indeks daya beda (item discrimination) dan efektifitas distraktor.  
 
Analisis butir soal dapat dilakukan dengan mudah baik secara manual maupun komputer. 
Penghitungan dengan komputer dapat dilakukan dengan cepat sehingga menghemat waktu 
dan keakuratan penghitungan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis butir soal dengan 
komputer dengan menggunakan PROGRAM ITEMAN.  
 
Program iteman merupakan program statistik yang lain. ITEMAN merupakan program 

analisis instrumen yang membutuhkan file data dalam format ASCII (text-only). Semua data 

yang akan dianalisis harus dientry dalam file tunggal. ITEMAN dapat menganalisis sampai 750 

butir sekaligus, dengan jumlah peserta tes hampir tak terbatas. 

Oleh karena itu cara pengoperasiannya ditunjukkan langkah-langkah mulai dari input data 
dan seterusnya. 
 
Cara Input data 
 

1. Buka program WS, ambil menu non document 
2. Beri file dengan akstensi.dat, misalnya: ujian.dat, tekan enter 
3. Masukkan data ke file dengan langkah-langkah: 

a. Baris ke 
4.  

 
 
Teori tes klasik mempunyai bebarapa asumsi. Pertama, skor kesalahan pengukuran tidak 
berinteraksi dengan skor sebenarnya. Kedua, skor kesalahan tidak berkorelasi dengan skor 
sebenarnya dan skor-skor kesalahan pada tes yang lain untuk peserta tes yang sama. 
Ketiga, rata-rata skor kesalahan sama dengan nol. Asumsi tersebut dijadikan dasar untuk 
mengembangkan rumus yang digunakan untuk menghitung validitas dan reliabilitas tes. 
1. Reliabilitas 
Reliabilitas dapat diartikan sebagai keajegan atau konsistensi hasil pengukuran atau hasil 
tes yang dilakukan pada waktu yang berbeda pada subjek yang sama. Allen dan Yen 
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(1979) menyatakan bahwa tes disebut reliabel jika skor amatan mempunyai korelasi yang 
tinggi dengan skor yang sebenarnya. Mereka juga menyatakan bahwa reliabilitas 
merupakan koefisien korelasi antara dua skor amatan yang diproleh dari hasil pengukuran 
menggunakan tes yang paralel. Untuk menentukan harga reliabilitas suatu tes dapat 

digunakan beberapa cara dan formula. Cara atau formula belah dua, alfa () Cronbach, 

Guttman, dan paralel dapat digunakan. Nilai hasil perhitungan dari formula tersebut sering 
dikatakan sebagai koefisien reliabilitas. Mehrens dan Lehmann (1973) 
menyatakan bahwa meskipun tidak ada ketentuan umum, tetapi secara luas dapat 
diterima bahwa untuk tes yang digunakan untuk membuat keputusan secara 
perorangan harus memiliki koefisien reliabilitas minimal 0,85. 
2. Tingkat Kesukaran 
Tingkat kesukaran yang disimbolkan dengan p merupakan salah satu 
parameter butir soal yang sangat berguna dalam analisis soal. Tingkat kesukaran 
dapat dihitung dengan berbagai cara, yaitu (a) skala kesukaran linear, (b) skala 
bivariat, (c) indeks Davis, dan (d) proporsi menjawab benar (Bahrul Hayat, dkk., 
1999). Secara matematis tingkat kesukaran yang dihitung dengan proporsi 
menjawab benar dirumuskan dengan: 
N 
B 
p 

_ 


2 
dengan keterangan p menjawab benar pada butir soal tertentu, B adalah banyak 
peserta tes yang menjawa benar, dan N jumlah peserta tes yang menjawab. 
Dengan rumus tersebut, maka dapat diketahui bahwa jika p mendekati 0, 
maka soal tersebut terlalu sukar, sedang jika p mendekati 1 maka soal tersebut 
terlalu mudah. Soal yang terlalu mudah atau terlalu sukar tidak dapat 
membedakan kemampuan peserta tes sehingga perlu dibuang. 
Secara umum Allen dan Yen (1979) menyatakan bahwa tingkat kesukaran 
butir soal sebaiknya antara 0,3 – 0,7. Pada rentang tersebut informasi tentang 
kemampuan siswa akan diperoleh secara maksimal. Namun angka tersebut perlu 
disesuaikan dengan tujuan pengembangan soal. Soal untuk keperluan seleksi, 
remidi, atau ulangan umum seharusnya mempunyai p yang berbeda-beda untuk 

mencapai tujuan yang maksimal. 
3. Daya Beda 
Daya beda merupakan parameter tes yang memberikan informasi tentang 
seberapa besar soal dapat membedakan peserta tes yang skornya tinggi dan 
peserta tes yang skornya rendah. Daya beda dapat dihitung dengan beberapa cara 
antara lain dengan menghitung koefisien korelasi point biserial dan koefisien 
korelasi biserial. Korelasi point biserial secara matematis dirumuskan sebagai 
berikut. 

_ _ _ _ 
_ 
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2 2 N X ( X ) . N Y ( Y) 
N XY XY 
rpbis 

atau 
q 
p 
S 
M M 
r 
T 
p T 
pbis 

�



dengan keterangan: 
pbis r : koefisien korelasi point biserial 

p M : mean skor pada tes dari peserta tes yang memiliki jawaban benar pada 
butir soal 
T M : mean skor total 
p : proporsi peserta tes yang menjawab benar pada butir soal 
q : 1 - p 

Korelasi biserial secara matematis dinyatakan dengan rumus sebagai 
berikut. 
y 
p 
S 
M M 
r 
T 
p T 

bis . 

�



dengan keterangan: 
bis r : koefisien korelasi biserial 

p M : mean skor pada tes dari peserta tes yang memiliki jawaban benar pada 
butir soal 
T M : mean skor total 

3 
p : proporsi peserta tes yang menjawab benar pada butir soal 
y : ordinat p dalam distribusi normal 
Nilai korelasi point biserial selalu lebih rendah dibanding dengan nilai 
korelasi biserial. Hubungan antara keduanya dinyatakan dengan rumus: 
p q 
y 
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r rpbis bis 

. 

. 
4. Efektivitas Distraktor 
Soal pilihan ganda perlu memiliki pengecoh, yaitu jawaban yang tidak 
bernilai benar. Setiap pengecoh perlu dibuat sedemikian rupa sehingga menarik 
perhatian peserta tes yang belum memiliki konsep yang baik terhadap materi yang 
diujikan. Menurut Allen dan Yen (1979), pengecoh yang baik minimum berindeks 
0,1 yang berupa koefisien korelasi point biserial, bernilai positif untuk kunci 

jawaban dan bernilai negatif untuk pengecoh. 
5. Kesalahan Pengukuran 
Kesalahan pengukuran (Standard Error of Measurement, SEM) membantu 
pemakai tes dalam memahami kesalahan yang bersifat acak yang mempengaruhi 
skor peserta tes. Kesalahan pengukuran dihitung dengan rumus sebagai berikut 
(Bahrul Hayat, dkk., 1999): 

E X XX 1�

dengan keterangan X adalah standar deviasi dari skor total dan XX adalah 

koefisien reliabilitas tes. 

B. Analisis Instrumen dengan ITEMAN 
ITEMAN merupakan program analisis instrumen yang membutuhkan file 

data dalam format ASCII (text-only). Semua data yang akan dianalisis harus 

dientry dalam file tunggal. ITEMAN dapat menganalisis sampai 750 butir 
sekaligus, dengan jumlah peserta tes hampir tak terbatas. 
Format file data dikotomus yang akan dianalisis dengan ITEMAN adalah 
sebagai berikut: 
 

035 O N 06 Control Line 

CDBCADDDCBBCDDBDCABDADDBCBCDBCCBDAB Key 

44444444444444444444444444444444444 No. Alternatives 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Items to Include 

mat1 CDBCABODCBDDDDCACABABDDCAABDACCCCBC Examinee #1 

mat2 CDBCABDDCBCCDDCDCABBBDDBAADDBCCCDBD Examinee #2 

 

Baris pertama disebut Control Line. Angka 035 menunjukkan jumlah butir, O 

menyatakan Omitted, N menyatakan not-reached item, dan 06 menunjukkan 

identitas peserta tes. Kunci jawaban (key) maupun jawaban peserta dapat diganti 

dengan angka. Items to Include dapat diganti dengan angka, sedang yang tidak 

akan di-include ditandai dengan N. 
Format file data angket untuk ITEMAN adalah sebagai berikut. Dalam 
format ini kunci + menunjukkan bahwa butir pada kolom yang sama merupakan 
 

 

 

  


