
EVALUASI MEDIA 

PEMBELAJARAN-M1 

Oleh : yayan heryana 



PENGERTIAN-1 

 Evaluasi menurut Stufflebeam dan Shinkfield 
(1985:159) merupakan suatu proses menyediakan 
informasi yang dapat dijaikan sebagai 
pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa 
dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan 
dampak untuk membantu membuat keputusan, 
membantu pertanggungjawaban, dan 
meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Inti 
dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang 
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
dalam mengambil keputusan. 

 



PENGERTIAN-2 

 Menurut Komite Studi Nasional tentang Evaluasi 

(Nasional Study Committee on Evaluation) dari 

UCLA (Star dan Thomas, 1994:12) menyatakan 

bahwa evaluasi merupakan suatu proses atau 

kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan 

penyajian informasi yag dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan serta 

penyusunan program selanjutnya. 

 



PENGERTIAN-3 

 Sedangkan menurut Griffin Nix (1991:3) 
Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat 
herarki. Evaluasi didahului dengan penilaian 
(assessment), sedangkan penilaian didahului 
dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai 
kegiatan membandingkan hasil pengamatan 
dengan kriteria, penilaian (assessment merupakan 
kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil 
pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan 
penetapan nilai atau implikasi perilaku. 

 



Menurut brikerhoff (1986:ix), evaluasi pendidikan 

ada tujuh elemen yang harus dilakukan, yaitu: 

 Penentuan fokus yang akan dievaluasi (focusing the 

evaluation) 

 Penyusunan desain evaluasi (designing the evaluation) 

 Pengumpulan informasi (collecting information) 

 Analisis dan intepretasi informasi (analyzing and 

interpreting) 

 Pembuatan laporan (reporting information) 

 Pengelolaan evaluasi (managing evaluation) 

 Evaluasi untuk evaluasi (evaluating evaluation) 

 



Tujuan Evaluasi Pembelajaran 

§ Media pembelajaran itu efektif 

§ Dapat diperbaiki atau ditingkatkan 

§ Cost-effective dilihat dari hasil belajar siswa 

§ Sesuai untuk dipergunakan dalam proses belajar di dlm 
kelas 

§ Isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan media 
itu. 

§ Menilai kemampuan guru menggunakan media 
pembelajaran 

§ Mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-
benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar 
seperti yang diharapkan. 

§ Mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. 

 

 



Fungsi evaluasi 

a. Merupakan alat penting sebagai umpan balik 

bagi siswa 

b. Untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa 

dlm menguasai tujuan yang telah ditentukan, 

c. Memberikan informasi untuk mengembangkan 

program kurikulum 

 



Fungsi evaluasi 

d. Informasi dari hasil evaluasi dapt digunakan oleh 
siswa secara individual dlm mengambil keputusan 
sehubungan dngn pemililhan bidang pekerjaan dan  
pengembangan karir 

e. Evaluasi berguna bagi pengembang kurikulum 
dalam menentukan kejelasan tujuan khusus yang 
ingin dcapai 

f. Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk 
semua pihak yang berkepentingan dengan 
pendidikan di sekolah seperti; orangtua, guru, 
pengambil kebijakan, masyarakat dlsb. 

 



Jenis Evaluasi  

1. Evaluasi Formatif:evaluasi yg dilakukan selama 

proses pembelajaran berlangsung berfungsi untuk 

memberikan umpan balik bagi guru dalam upaya 

memperbaiki kinerjanya 

2. Evaluasi Sumatif:evaluasi yg dilakukan utk menilai 

keberhasilan siswa setelah berakhir suaty 

program pembelajaran, biasanya dilakukan 

pada akhir semester 



Jenis Evaluasi  

3. Evaluasi Penempatan: evaluasi yg dilakukan utk 
keperluan menempatkan siswa pada situasi 
pembelajaran yg tepat sesuai dgn tingkat 
kemampuan/ karakteristik yg dimilikinya 

4. Evaluasi Diagnostik:evaluasi yg dilakukan utk 
keperluan mengenal latarbelakang,fisik dan 
lingkungan siswa yg mengalami kesulitan 
belajar.hasilnya digunakan sebgai dasar dalam 
memecahkan kesulitan tersebut.jenis evaluasi ini 
erat hubungannya dgn bimbingan dan 
penyuluhan. 



Teknik Evaluasi 

Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, dapat 

digunakan dua jenis teknik yaitu : 

1. Teknik test; biasanya digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai aspek 

kemampuan.misalnya Test hasil belajar, test 

Intelegensia, test bakat khusus dan sebagainya 

2. Teknik Non test; biasanya digunakan untuk menilai 

aspek-aspek kepribadian.teknik yg digunakan 

wawancara, angket, observasi dan lain sebagainya  



Jenis-jenis Tes 

Dilihat dari cara pelaksanaanya, tes dapat 

dibedakan menjadi : 

1. Tes tulisan/tertulis: tes yg dilakukan dgn cara siswa 
menjawab sejumah item soal dgn cara tertulis.Ada dua jenis 
yg termasuk ke dalam tes tulisan, yaitu ; 

 tes esai: bentuk tes dgn cara siswa diminta utk menjawab 
pertanyaan secara terbuka yaitu menjelaskan atau 
menguraikan melalui kalimat yg disusunnya sendiri 

 tes obyektif:bentuk tes yg mengharapkan siswa memilih 
jawaban yg sudah ditentukan.Misalnya; bentuk tes benar-
salah (BS), tes pilihan ganda(Multiple Choice), menjodohkan 
(Matching), dan bentuk melengkapi (Completion) 



Jenis-jenis Tes 

2. Tes Lisan : bentuk yg menggunakan bahasa secara 

lisan, untuk menilai kemampuan nalar siswa 

3. Tes Perbuatan: tes dalam bentuk peragaan, tes ini 

dapat digunakan manakala ingin mengetahui 

kemampuan dan keterampilan siswa mengenai 

sesuatu.contohnya memeragakan gerakan-

gerakan, mengoperasikan alat dan lain 

sebagainya 



EVALUASI MEDIA 

PEMBELAJARAN-M2 
Cara Melakukan Evaluasi 



JENIS EVALUASI  

1. Evaluasi Formatif: evaluasi yg dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung 

berfungsi untuk memberikan umpan balik 

bagi guru dalam upaya memperbaiki 

kinerjanya 

2. Evaluasi Sumatif: evaluasi yg dilakukan utk 

menilai keberhasilan siswa setelah berakhir 

suaty program pembelajaran, biasanya 

dilakukan pada akhir semester 



JENIS EVALUASI  

3. Evaluasi Penempatan: evaluasi yg dilakukan 
utk keperluan menempatkan siswa pada 
situasi pembelajaran yg tepat sesuai dgn 
tingkat kemampuan/ karakteristik yg 
dimilikinya 

4. Evaluasi Diagnostik:evaluasi yg dilakukan utk 
keperluan mengenal latarbelakang,fisik dan 
lingkungan siswa yg mengalami kesulitan 
belajar.hasilnya digunakan sebgai dasar 
dalam memecahkan kesulitan tersebut.jenis 
evaluasi ini erat hubungannya dgn bimbingan 
dan penyuluhan. 



TEKNIK EVALUASI 

Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, dapat 

digunakan dua jenis teknik yaitu : 

1. Teknik test; biasanya digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai aspek 

kemampuan. misalnya Test hasil belajar, 

test Intelegensia, test bakat khusus dan 

sebagainya 

2. Teknik Non test; biasanya digunakan 

untuk menilai aspek-aspek kepribadian. 

teknik yg digunakan wawancara, angket, 

observasi dan lain sebagainya  



JENIS-JENIS TES 

Dilihat dari cara pelaksanaanya, tes dapat 
dibedakan menjadi : 
1. Tes tulisan/tertulis: tes yg dilakukan dgn cara 

siswa menjawab sejumah item soal dgn cara 
tertulis.Ada dua jenis yg termasuk ke dalam 
tes tulisan, yaitu ; 
 tes esai: bentuk tes dgn cara siswa diminta 
utk menjawab pertanyaan secara terbuka 
yaitu menjelaskan atau menguraikan melalui 
kalimat yg disusunnya sendiri 
 tes obyektif:bentuk tes yg mengharapkan 
siswa memilih jawaban yg sudah 
ditentukan.Misalnya; bentuk tes benar-salah 
(BS), tes pilihan ganda(Multiple Choice), 
menjodohkan (Matching), dan bentuk 
melengkapi (Completion) 



JENIS-JENIS TES 

2. Tes Lisan : bentuk yg menggunakan bahasa 

secara lisan, untuk menilai kemampuan nalar 

siswa 

3. Tes Perbuatan: tes dalam bentuk peragaan, tes 

ini dapat digunakan manakala ingin 

mengetahui kemampuan dan keterampilan 

siswa mengenai sesuatu.contohnya 

memeragakan gerakan-gerakan, 

mengoperasikan alat dan lain sebagainya 



KRITERIA TES 

 Kriteria validitas: tes dikatakan memiliki 
tingkat validitas seandainya dapat mengukur 
apa yg hendak diukur. Seandainya guru ingin 
mengukur kemampuan siswa dlm 
mengoperasikan produk teknologi, maka tes yg 
digunakan adalah tes keterampilan 
menggunakan produk teknologi tersbt, dab 
bukan menggunakan tes tertulis utk mengukur 
keterpahaman suatu konsep (mis: product 
Moment pearson) 

 Kriteria Reliabilitas: tes memiliki tingkat 
realibilitas atau keandalan jika tes tersebut dpt 
menghasilkan informasi yg konsisten.Misalnya 
jika suatu tes  diberikan pada sekelompok siswa, 
kemudian diberikan lagi kepada sekelompok 
siswa yang sama pada saat yg berbeda, maka 
hasilnya akan relatif sama ( Koefesien 
Cronbach’s Alpha ) 



EVALUASI TERHADAP MEDIA PEMBELAJARAN 

Dalam melakukan evaluasi terhadap media 

pembelajaran, aspek psikologis perlu 

dipertibangkan. Sebab aspek psikologis inilah yang 

membuat orang memiliki gaya belajar berbeda. 

Ada tiga gaya belajar yang dimiliki manusia yakni:  

 Gaya belajar visual (belajar dengan cara melihat) 

 Gaya belajar audiotorial (belajar dengan cara 

mendengar) 

 Gaya belajar kinestetik (belajar dengan cara 

bergerak, bekerja dan menyentuh) 

 



CARA MELAKUKAN EVALUASI 
 Diskusi kelas 

 Interview perorangan 

 Observasi perilaku siswa 

 Evaluasi media yang telah tersedia 

 
 

Evaluasi bukanlah akhir dari siklus 
pembelajaran, 

tetapi merupakan awal dari siklus 
pembelajaran berikutnya 



ADA TIGA TAHAPAN DALAM EVALUASI 

FORMATIF,  

evaluasi satu lawan satu (one 

on one),  

evaluasi kelompok kecil 

(small group evaluation),   

evaluasi lapangan (field 

evaluation). 



EVALUASI SATU LAWAN SATU (ONE ON 

ONE),  

Pada tahapan evaluasi satu lawan satu, dipilih dua 

orang atau lebih yang dapat mewakili populasi 

target dari media yang dibuat. Sajikan media 

tersebut kepada siswa secara individual. Kedua 

orang yang terpilih tersebut hendaknya satu 

diantaranya mempunyai kemampuan di bawah 

rata-rata, dan yang satunya lagi di atas rata-rata.  



PROSEDUR PELAKSANAANNYA EVALUASI 

SATU LAWAN SATU SEBAGAI BERIKUT 

 

 A.Jelaskan kepada siswa tentang rancangan media baru. Kemudian 
amati reaksi mereka terhadap media yang ditampilkan tersebut. 

 B.Katakan kepada siswa bahwa jika terjadi kesalahan penggunaan 
media tersebut, bukanlah karena kekurangan siswa tapi karena 
kelemahan media. 

 C. Usahakan agar siswa bersifat santai dan bebas dalam 
mengemukakan pendapat mereka mengenai media yang ditampilkan 
tersebut. 

 D. Lakukan tes awal (pre test)untuk mengetahui sejauh mana 
kemampuan dan pengetahuan siswa terhadap penggunaan media 
tersebut. 

 E. Catat lama waktu yang digunakan dalam penyajian media 
tersebut dan catat pula reaksi siswa terhadap penampilan media 
tersebut. 

 F.Berikan tes yang mengukur keberhasilan penggunaan media 
tersebut (post test). 

 g. Lakukan analisis terhadap informasi yang terkumpul. 

 



EVALUASI KELOMPOK KECIL (SMALL 

GROUP EVALUATION),   

evaluasi kelompok kecil dilakukan kepada 10-20 

orang siswa yang dapat mewakili populasi target. 

Siswa yang dipilih tersebut hendaknya dapat 

mewakili populasi. Usahakan siswa yang dipilih 

tersebut terdiri dari siswa-siswa yang kurang 

pandai, sedang dan yang pandai, terdiri dari siswa 

laki-laki dan siswa perempuan yang terdiri dari 

berbagai latar belakang 



PROSEDUR EVALUASI KELOMPOK 

KECIL ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 

 Jelaskan bahwa media tersebut pada tahap formatif dan 
memerlukan umpan balik untuk menyempurnakannya. 

 Berikan tes awal untuk mengukur kemampuan dan 
pengetahuan siswa tentang topik yang berkenaan dengan 
penggunaan media. 

 Sajikan media dan minta kepada siswa untuk mempelajari 
media tersebut. 

 Catat waktu yang diperlukan dan semua bentuk umpan 
balik selama penyajian. 

 Berikan tes untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang 
ditetapkan dapat tercapai. 

 Bagikan angket kepada siswa untuk mengetahui menarik 
tidaknya media yang digunakan, mengerti tidaknya siswa 
terhadap pesan yang disampaikan oleh media tersebut, 
konsistensi tujuan dan materi dan cukup tidaknya latihan 
yang dilakukan. 

 Lakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul. 

 



EVALUASI LAPANGAN (FIELD 

EVALUATION). 

evaluasi lapangan merupakan tahap akhir dari 

evaluasi formatif. Untuk itu diusahakan situasi 

yang mirip dengan situasi yang sebenarnya. 

Dalam pelaksanaannya dipilih 30 orang siswa 

dengan berbagai kataristik yang meliputi tingkat 

kepandaian kelas, latar belakang, jenis kelamin, 

usia, kemajuan belajar dan sebagainya. 



PROSEDUR EVALAUSI LAPANAGN 

ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 

 Pilih siswa sebanyak 30 orang yang betul-betul mewakili populasi. 

 Jelaskan kepada siswa maksud uji coba lapangan dan hasil akhir yang 
diharapkan. Usahakan siswa bersifat relaks dan berani mengeluarkan 
pendapat atau penilaian. Ingatkan kepada mereka bahwa uji coba bukan 
menguji kemampuan mereka. 

 Berikan tes awal untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan mereka 
mengenai topik yang menggunakan media tersebut. 

 Sajikan media yang sesuai dengan rencana perbuatannya. 

 Catat semua respon yang muncul dari siswa selama ujian, begitu pula waktu 
yang diperlukan. 

 Lakukan postes untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa setelah 
penyajian media tersebut. Hasil tes akhir dibandingkan dengan tes awal yang 
digunakan untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi media yang dibuat 
tersebut. 

 Edarkan tes skala sikap kepada siswa yang dipilih tersebut untuk mengetahui 
sikap mereka terhadap media yang digunakan. 

 Lakukan analisa terhadap data yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan, terutama mengenai kemampuan awal, skor tes awal dan tes 
akhir, waktu yang diperlukan, perbaikan dari bagian-bagian yang sulit, 
pengajaran serta kecepatan sajian dan sebagainya. 

 



Kriteria Mereview Perangkat Lunak Media 

Pembelajaran 

EVALUASI MEDIA PEMBELAJARAN 

M-3 



Kriteria Mereview Perangkat Lunak Media 

Pembelajaran 

 Kualitas isi dan tujuan: 

 Ketepatan 

 Kepentingan 

 Kelengkapan 

 Keseimbangan 

 Minat / perhatian 

 Keadilan 

 Kesesuaian dengan situasi siswa Next 



Kriteria Mereview Perangkat Lunak Media 

Pembelajaran  .... lanjutan 

 Kualitas instruksional: 

 Memberikan kesempatan belajar 

 Memberikan bantuan untuk belajar 

 Kualitas memotivasi. 

 Fleksibilitas memotivasi 

 Hubungan dgn program pembelajaran lainnya. 

 Kualitas sosial interaksi instruksionalnya. 

 Kualitas tes dan penilaiannya. 

 Dapat memberi dampak bagi siswa. 

 Dapat membawa dampak bagi guru & pembelajarannya 



Kriteria Mereview Perangkat Lunak Media 

Pembelajaran  .... lanjutan 

 Kualitas teknis: 

 Keterbacaan 

 Mudah digunakan 

 Kualitas tampilan / tayangan 

 Kualitas penanganan jawaban 

 Kualitas pengelolaan program 

 Kualitas pendokumentasiannya. 

 

Untuk tujuan praktis, dapat digunakan model daftar 
cek (check list) untuk mereview dan mengevaluasi 

program dan media pembelajaran 



Contoh Evaluasi Bahan/Media GRAFIS 

No. Kriteria 
Rating 

Tinggi Sedang Rendah 

1. Gagasan sendiri (untuk memberikan kepaduan) ..... ..... ..... 

2. Kesederhanaan (rapi, teratur, tidak bercampur dgn 

bahan-bahan yg tidak relevan, objek yg tidak perlu, atau 

latar belakang yg mengganggu) 
..... ..... ..... 

3. Relevan dgn tujuan kurikuler ..... ..... ..... 

4. Warna (menarik perhatian) ..... ..... ..... 

5. Informasi verbal (memperkuat gagasan yg terkan-dung 

dalam grafik) 
..... ..... ..... 

6. Pemahaman siswa ..... ..... ..... 

7. Dapat terbaca untuk pemakaian di dalam kelas ..... ..... ..... 

Kekuatan    : 

 

Kelemahan : 

Format: 

____ Gambar / ilustrasi / sketsa ____ Grafik 

____ Chart / bagan 

____ Kartun 



Contoh Evaluasi Bahan FILM 

No. Kriteria 
Rating 

Tinggi Sedang Rendah 

1. Dapat membangkitkan minat dan perhatian siswa ..... ..... ..... 

2. Kualitas teknis ..... ..... ..... 

3. Kesempatan untuk latihan dan partisipasi yang re-levan. ..... ..... ..... 

4. Relevan dengan kurikulum dan nyata ..... ..... ..... 

5. Ketepatan informasi ..... ..... ..... 

6. Cakupan isi pelajaran ..... ..... ..... 

7. Pengaturan isi pelajaran ..... ..... ..... 

8. Pemahaman siswa ..... ..... ..... 

Kekuatan    : 

 

 

Kelemahan : 



Contoh Program TELEVISI 

No. Kriteria 
Rating 

Tinggi Sedang Rendah 

1. Dapat membangkitkan minat dan perhatian siswa ..... ..... ..... 

2. Kualitas teknis ..... ..... ..... 

3. Memberikan latihan dan partisipasi yang bermakna ..... ..... ..... 

4. Relevan dgn tujuan kurikuler dan sasarsan belajar ..... ..... ..... 

5. Terfokus dgn jelas pada tujuannya ..... ..... ..... 

6. Terbukti efektif (dgn uji coba di lapangan) ..... ..... ..... 

7. Memberikan petunjuk utk tindak lanjut & diskusi ..... ..... ..... 

8. Peran guru ditunjukkan dengan jelas ..... ..... ..... 

Kekuatan    : 

 

 

Kelemahan : 



MEMBUAT BUTIR SOAL DAN 
MENGUJI VALIDITAS DAN 

REALIBILITAS 
 

TUGAS  

MID TEST 



Evaluasi Media Pengajaran 

M-5 

Yayan Heryana. ST, MM 

Penyusunan Tes 



Langkah-Langkah  

Dalam Penyusunan Tes 

Menentukan Tujuan Mengadakan Tes 

Mengadakan pembatasan terhadap bahan yang 

akan di teskan 

Merumuskan tujuan intruksional khusus dari tiap 

bagian bahan 

Mengurutkan tujuan intruksional khusus 

Menyusun tabel spesifikasi  

Menuliskan butir-butir soal 



Jenis – Jenis Soal 

 1. Soal Ingatan  

biasanya digunakan untuk mengukur penguasaan 

materi yang berupa fakta, istilah, definisi,klasifikasi 

atau kategori, urutan maupun kriteria. 

Pertanyaannya dimulai dengan kata-kata 

mendefinisikan, mendeskripsikan, 

mengidentifikasikan, mendaftar, menjodohkan, 

menyebutkan, menytakan, mereproduksikan.  

 Soal Bisa berupa uraian, pilihan ganda 

 



2. Soal Pemahaman 

biasanya pertanyaan menggunakan kata-

kata perbedaan, perbandingan, menduga, 

menggeneralisirkan, memberikan 

contoh, menuliskan kembali, 

memperkirakan. 

 soal berupa hubungan sebab akibat 

 

  



3. Soal Aplikasi 

Soal yang mengukur kemampuan siswa dalam 

mengaplikasikan (menerapkan) penegtahuannya 

untuk memecahkan masalah sehari-hari. Soal 

aplikasi selalu dimulai dengan kasus. 

Kata –kata yang sering digunakan adalah, 

mengubah, menghitung, mendemontrasikan, 

menemukan, memanipulasikan, memodifikasikan, 

menghubungkan, menunjukan, menggunakan.  



4. Soal Analisis 

Soal yang menuntut kemampuan siswa untuk 

menganalisis atau menguraikan sesuatu persoalan 

untuk diketahui bagian-bagiannya. Biasanya diawali 

denngan uraian kasus. 

Kata-kata yang digunakan meliputi : memerinci, 

menyusun diagram, membedakan, 

mengilustrasikan, menyimpulkan, memilih, 

memisahkan, membagi. 



5. Soal Sintesis 

Merupakan kebalikan kemampuan untuk 

menganalisis adalah kemampuan untuk 

mengadakan sintesis. Soal dimulai dengan 

uraian kasus. Bisa seperti soal analisis 



6. Soal Evaluasi 

Soal yang berhubungan dengan menilai, mengambil 

kesimpulan, membandingkan, mempertentangkan, 

mengkritik, mendeskripsikan, membedakan, 

menerangkan, memutuskan, menafsirkan. 

Soal selalu diawali dengan kasus yang ditelaah oleh 

siswa dengan teropong hukum, dalil, prinsip, 

kemudian mereka mengadakan penilaian baik atau 

tidak didasarkan atas benar atau salah. 



KOMPONEN-KOMPONEN TES 

Buku tes 

Lembar jawaban tes 

Kunci jawaban tes 

Pedoman penilaian 



Bentuk- Bentuk Tes 

Tes Subjektif :  

 Pada umumnya berbentuk esai (uraian). 

Jumlah soal antara 5- 10 buah soal. 

Tes Objektif : 

 Tes yang dalam pemeriksaannya dapat 

dilakukan secara objektif. 

 Jumlah  soal antara 30- 50 buah soal. 



Macam – Macam Tes Objektif 

 Tes Benar Salah ( true-false) 

 Soal-soal berupa pernyataan- pernyataan yang benar (B) 

dan salah (S). 

 Cara mengolah Skor  

 Dengan denda S = R – W 

 Tanpa Denda    S = R 

 S  = Skor yang diperoleh 

 R  = Jawaban yang benar 

 W = jawaban yang salah  



 Pilihan Ganda ( multiple choice test) 

 Terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang 

belum lengkap dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa 

kemungkinan jawaban yang telah di sediakan 

 Skoring : 

 Dengan denda S = R  –    W 

             O - 1 

 Tanpa Denda    S = R 

  

 S  = Skor yang diperoleh 

 R  = Jawaban yang benar 

 W = jawaban yang salah  

 O = banyaknya Option pilihan 

 1 = bilangan tetap 

  



Menjodohkan (Matching Tes) 

 Istilah lainnya mencocokan, memasangkan. 

 Terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri 

jawaban. 

  

 Skoring : Tanpa Denda    S = R 

 S  = Skor yang diperoleh 

 R  = Jawaban yang benar 

  

 



Tes Isian ( Completion test) 

 Tes untuk melengkapi atau menyempurkan. 

Tes terdiri atas kalimat-kalimat yang ada 

bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian 

yang dihilangkan merupakan soal yang harus 

diisi oleh siswa. 

 skoring : S = R 
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MENGANALISA HASIL TES 
 



4 Cara Untuk Menilai TES 

1. Meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun 
dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ; 

URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK 

Apakah banyak soal untuk setiap topik sudah seimbang ? 

Apakah semua soal menanyakan bahan yang telah diajarkan? 

Apakah soal yang kita susun tidak merupakan pertanyaan yang 
membingungkan (dapat disalah tafsirkan)? 

Apakah soal itu tidak sukar untuk dimengerti ? 

Apakah soal itu dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa? 



4 Cara Untuk Menilai TES 

2. Mengadakan analisis soal item (item analisis) yaitu 
suatu prosedure yang sistematis, yang akan 
memberikan informasi-informasi yang sangat khusus 
terhadap butir tes yang kita susun. Manfaatnya ; 

a. Membantu kita dalam mengidentifikasi butir-butir 
soal yang jelek 

b. Memperoleh informasi yang akan dapat digunakan 
untuk menyempurnakan soal-soal untuk 
kepentingan lebih lanjut 

c. Memperoleh gambaran secara selintas tentang 
keadaan kita susun 



4 Cara Untuk Menilai TES 

3. Mengadakan checking Validasi  

 Kriteria validitas: tes dikatakan memiliki tingkat 
validitas seandainya dapat mengukur apa yg 
hendak diukur. Seandainya guru ingin mengukur 
kemampuan siswa dlm mengoperasikan produk 
teknologi, maka tes yg digunakan adalah tes 
keterampilan menggunakan produk teknologi 
tersbt, dab bukan menggunakan tes tertulis utk 
mengukur keterpahaman suatu konsep (mis: 
product Moment pearson) 

 



4 Cara Untuk Menilai TES 

4. Mengadakan checking Realibility 

 Kriteria Reliabilitas: tes memiliki tingkat 
realibilitas atau keandalan jika tes tersebut dpt 
menghasilkan informasi yg konsisten.Misalnya jika 
suatu tes  diberikan pada sekelompok siswa, 
kemudian diberikan lagi kepada sekelompok siswa 
yang sama pada saat yg berbeda, maka hasilnya 
akan relatif sama ( Koefesien Cronbach’s Alpha ) 

 



Analisis Butir Soal 

 Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 
mudah atau tidak terlalu sukar,  

 Soal yang terlalu mudah tidak merangsang 
siswa untuk mempertinggi usaha 
memecahkannya 

 Soal yang terlalu sukar akan menyebabkan 
siswa putus asa dan tidak mempunyai 
semangat untuk mencoba lagi karena diluar 
jangkauannya. 



Bilangan yang menunjukan sukar mudahnya suatu 
soal disebut indeks kesukaran (difficulty index) 

Besarnya indeks kesukaran (difficulty index) 
antara 0,00 sampai dengan 1,00 

Indek 
Kesukaran 

Katagori 
soal 

0,00 – 0,30 Sukar  

0,30 – 0,70 Sedang 

0,70 – 1,00 Mudah  

Rumus : P = B 
                     JS 
P = Indeks Kesukaran 
B = Banykanya siswa yang 
menjawab betul 
JS = Jumlah Seluruh peserta Tes 

CONTOH 
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FUNGSI INTRUKSIONAL 

 Mengusahakan agar perkembangan dan 
belajar siswa mencapai tingkat optmal 

 Memberikan suatu 
balikan(feedback/umpanbalik) yang 
mencerminkan seberapa jauh seorang siswa 
telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam 
pengajaran atau sistem intruksional 

 Apabila pemberian nilai dapat dilakukan 
denganc ermat dan terperinci maka akan 
lebih mudah diketahui pula keberhasilan dan 
kegagalan siswa disetiap bagian tujuan. 



FUNGSI INFORMATIF 

 Memberikan  nilai siswa kepada orang 

tuannya mempunyai arti bahwa orang tua 

siswa tersebut menjadi tahu akan kemajuan 

dan prestasi putranya di sekolah. Dengan 

catatan nilai untuk orang tua maka : 

a. Orang tua menjadi sadar akan keadaan putranya 

untuk kemudian lebih baik memberikan bantuan 

berupa perhatia, dorongan, atau bimbingan 

b. Hubungan antara orang tua dansekolah menjadi 

baik 



FUNGSI BIMBINGAN 

 Pemberian nilai kepada siswa akan 

mempunyai arti besar bagi pekerjaa 

bimbingan. 

 Dengan perincian gambaran nilai siswa, 

petugas bimbingan akan segera tahu 

bagian-bagian mana dari usaha siswa di 

sekolah yang masih memerlukan bantuan. 



FUNGSI ADMINISTRATIF 

1. Menentukan kenaikan dan kelulusan 

siswa 

2. Memindahkan atau menempatkan siswa 

3. Memberikan beasiswa 

4. Memberikan rekomendasi untuk 

melanjutkan belajar 

5. Memberikan gambaran tentang presatasi 

siswa/lulusan kepada para calon pemakai 

tenaga. 



Faktor LainNya dalam Penilaian 

 Prestasi/pencapaian (achievement) 

 -mencerminkan tingkatan-tingkatan siswa 

sejauh mana dapat mencapai tujuan 

 Usaha (effort) 

 - kemauan belajar keras 

 Aspek pribadi (personal and social 

characteristics) 

 Kebiasaan bekerja (working habits) 


