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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Menurut Linn & Gronlund (1990: 5) tes adalah “an Instrument or systematic procedure 

for measuring a sample behaviour”. Disatu sisi Djemari Mardapi (2004: 71) menambahkan 

bahwa tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah. Secara 

lebih lengkap, Lee J. Cronbach (1970) menambahkan bahwa tes adalah “a systematic 

procedure for observing a person's behaviour and describing it with the aid of a numerical 

scale or a category system”. 

1. Prosedur yang digunakan dalam penyusunan tes adalah sistematis. Prosedur yang 

sistematis itu sendiri bermakna ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi dalam 

penyusunan tes mencakup pengertian obyektif, standar dan syarat-syarat kualitas 

lainnya. 

2. Isi tes merupakan sample dari hal yang hendak diukur. Hal ini bermakna, tidak semua 

yang ingin diukur dapat tercakup dalam tes. Karenanya kelayakan sebuah tes 

ditentukan oleh sejauhmana butir-butir soal yang terdapat dalam tes tersebut mewakili 

kawasan (domain) yang hendak diukur. 

3. Hal yang ingin diukur oleh tes adalah prilaku. Hal ini bermakna bahwa butir-butir yang 

terdapat dalam tes bermaksud menunjukkan apa yang diketahui peserta tes. Jawaban 

peserta tes merupakan sumber utama untuk menemukan apa yang sebenarnya 

diinginkan oleh tes. 

Sebagai salah satu alat ukur dalam bidang ilmu sosial khususnya pendidikan, tes 

merupakan alat untuk menaksir tingkat kemampuan seseorang secara tidak langsung melalui 

respon yang diberikannya atas soal-soal yang terdapat dalam tes. Hasil tes kemudian biasa 

digunakan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. PENGERTIAN TEST 

Secara harfiah kata “test” berasal dari kata bahasa prancis kuno: testum yang 

berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia, dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan dengan tes yang berarti ujian atau percobaan. 

Dari segi istilah, menurut Anne Anastasi, test adalah alat pengukur yang mempunyai 

standar obyektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat betul-betul 

digunakan dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Sedangkan 

menurut F.L. Geodenough, test adalah suatu rangkaian tugas yang diberikan kepada 

individu atau sekelompok individu dengan maksud untuk membandingkan kecapan antara 

satu dengan yang lain 1. 

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa test adalah cara yang dapat 

digunakan atau prosedur yang dapat ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian 

yang dapat berbetuk pemberian tugas, atau serangkaian tugas sehingga dapat dihasilkan 

nilai yang dapat melambangkan prestasi. 

Sesungguhnya, dalam konteks penilaian ada beberapa istilah yang digunakan, yakni 

pengukuran, assessment dan evaluasi. Pengukuran atau measurement merupakan suatu proses 

atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih 

bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Unsur pokok 

dalam kegiatan pengukuran ini, antara lain adalahsebagai berikut:  

a. Tujuan pengukuran,  

b. Ada objek ukur,  

c. Alat ukur,  

d. Proses pengukuran,  

e. Hasil pengukuran kuantitatif.  

Sementara, pengertian asesmen (assessment) adalah kegiatan mengukur dan 

mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran atau membanding-bandingkan dan tidak 

sampai ke taraf pengambilan keputusan. Sedangkan evaluasi secara etimologi berasal dari 

                                                
1 http://math04-uinmks.blogspot.com/2008/02/macam-macam-tes-evaluasi-hasil-belajar.html 
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bahasa Inggeris evaluation yang bertarti value, yang secara secara harfiah dapat diartikan 

sebagai penilaian. Namun, dari sisi terminologis ada beberapa definisi yang dapat 

dikemukakan, yakni:   

a. Suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuatu. 

b. Kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik dan terarah berdasarkan atas 

tujuan yang jelas 2.  

c. Proses penentuan nilai berdasarkan data kuantitatif hasil  pengukuran untuk keperluan 

pengambilan keputusan.  

 Berdasarkan pada berbagai batasan 3 jenis penilaian di atas, maka dapat diketahui 

bahwa perbedaan antara evaluasi dengan pengukuran adalah dalam hal jawaban terhadap 

pertanyaan “what value” untuk evaluasi dan “how much” untuk pengukuran. Adapun asesmen 

berada di antara kegiatan pengukuran dan evaluasi. Artinya bahwa sebelum melakukan 

asesmen ataupun evaluasi lebih dahulu dilakukan pengukuran 

Sekalipun makna dari ketiga istilah (measurement, assessment, evaluation) secara 

teoretik definisinya berbeda, namun dalam kegiatan pembelajaran terkadang sulit untuk 

membedakan dan memisahkan batasan antara ketiganya, dan evaluasi pada umumnya diawali 

dengan kegiatan pengukuran (measurement) serta pembandingan (assessment). 

Evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang 

guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan penilaian, guru  akan mengetahui perkembangan 

hasil belajar, intelegensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap dan kepribadian siswa 

atau peserta didik. Adapun langkah-langkah pokok dalam penilaian secara umum terdiri dari: 

(1) Perencanaan,  

(2) Pengumpulan data,  

(3) Verifikasi data,  

(4) Analisis data, dan  

(5) Interpretasi data.  

 Penilaian hasil belajar pada dasarnya adalah mempermasalahkan, bagaimana 

pengajar (guru) dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Pengajar harus 

mengetahui sejauh mana pebelajar (learner) telah mengerti bahan yang telah diajarkan atau 

sejauh mana tujuan/kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. 

                                                
2 http://evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03/tes-prestasi-hasil-belajar.html 
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Tingkat pencapaian kompetensi atau tujuan instruksional dari kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan itu dapat dinyatakan dengan nilai 

 

B. TUJUAN DAN FUNGSI TEST 

Dalam konteks pelaksanaan pendidikan, test dalam evaluasi memiliki beberapa 

tujuan, antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kemajuan belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

dalam jangka waktu tertentu. 

2. Untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran. 

3. Untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya.  

4. Untuk memperoleh masukan atau umpan balik bagi guru dan siswa dalam rangka 

perbaikan. 

Tetapi sebagian para ahli pendidikan mengatakan bahwasanya tujuan dari 

evaluasi adalah : 

1. Mendeskripsikan kemampuan belajar siswa.  

2. mengetahui tingkat keberhasilan PBM 

3. menentukan tindak lanjut hasil penilaian 

4. memberikan pertanggung jawaban (accountability) 3 

Selain fungsi di atas, penilaian juga dapat berfungsi sebagai alat seleksi, 

penempatan, dan diagnostik,  guna mengetahui keberhasilan suatu proses dan hasil 

pembelajaran. Penjelasan dari setiap fungsi tersebut adalah: 

a. Fungsi seleksi. Evaluasi berfungsi atau dilaksanakan untuk keperluan seleksi, yaitu 

menyeleksi calon peserta suatu lembaga pendidikan/kursus berdasarkan kriteria 

tertentu. 

b. Fungsi Penempatan. Evaluasi berfungsi atau dilaksanakan untuk keperluan 

penempatan agar setiap orang (peserta pendidikan) mengikuti pendidikan pada jenis 

dan/atau jenjang pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-

masing.  

                                                
3 http://aderusliana.wordpress.com/2007/11/05/konsep-dasar-evaluasi-hasil-belajar/ 
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Fungsi Diagnostik. Evaluasi diagnostik berfungsi atau dilaksanakan untuk 

mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik, menentukan faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesulitan 

belajar tersebut 

 

C. MACAM – MACAM TEST 

Ada beberapa macam test, menurut fungsinya tes terbagi menjadi :4 

1. Formatif 

Evaluasi formatif adalah test yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu 

pokok bahasan / topik, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah suatu 

proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Winkel 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi formatif adalah penggunaan tes-tes 

selama proses pembelajaran yang masih berlangsung, agar siswa dan guru memperoleh 

informasi (feedback) mengenai kemajuan yang telah dicapai. Sementara Tesmer 

menyatakan formative evaluation is a judgement of the strengths and weakness of 

instruction in its developing stages, for purpose of revising the instruction to improve 

its effectiveness and appeal. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengontrol sampai 

seberapa jauh siswa telah menguasai materi yang diajarkan pada pokok bahasan 

tersebut. Wiersma menyatakan formative testing is done to monitor student progress 

over period of time. Ukuran keberhasilan atau kemajuan siswa dalam evaluasi ini 

adalah penguasaan kemampuan yang telah dirumuskan dalam rumusan tujuan (TIK) 

yang telah ditetapkan sebelumnya. TIK yang akan dicapai pada setiap pembahasan 

suatu pokok bahasan, dirumuskan dengan mengacu pada tingkat kematangan siswa. 

Artinya TIK dirumuskan dengan memperhatikan kemampuan awal anak dan tingkat 

kesulitan yang wajar yang diperkiran masih sangat mungkin dijangkau/ dikuasai 

dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Dengan kata lain evaluasi formatif 

dilaksanakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan telah 

tercapai. Dari hasil evaluasi ini akan diperoleh gambaran siapa saja yang telah berhasil 

dan siapa yang dianggap belum berhasil untuk selanjutnya diambil tindakan-tindakan 

                                                
4 ibid., 
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yang tepat. Tindak lanjut dari evaluasi ini adalah bagi para siswa yang belum berhasil 

maka akan diberikan remedial, yaitu bantuan khusus yang diberikan kepada siswa 

yang mengalami kesulitan memahami suatu pokok bahasan tertentu. Sementara bagi 

siswa yang telah berhasil akan melanjutkan pada topik berikutnya, bahkan bagi mereka 

yang memiliki kemampuan yang lebih akan diberikan pengayaan, yaitu materi 

tambahan yang sifatnya perluasan dan pendalaman dari topik yang telah dibahas 

2. Sumatif 

Evaluasi sumatif adalah test yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang 

didalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan, dan dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauhmana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit ke unit 

berikutnya. Winkel mendefinisikan evaluasi sumatif sebagai penggunaan tes-tes pada 

akhir suatu periode pengajaran tertentu, yang meliputi beberapa atau semua unit 

pelajaran yang diajarkan dalam satu semester, bahkan setelah selesai pembahasan 

suatu bidang studi 

3. Diagnostik 

Evaluasi diagnostik adalah test yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan 

dan kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa sehingga dapat diberikan perlakuan 

yang tepat. test diagnostik dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, baik pada tahap 

awal, selama proses, maupun akhir pembelajaran. Pada tahap awal dilakukan terhadap 

calon siswa sebagai input. Dalam hal ini evaluasi diagnostik dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan awal atau pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai oleh 

siswa. Pada tahap proses evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui bahan-bahan 

pelajaran mana yang masih belum dikuasai dengan baik, sehingga guru dapat memberi 

bantuan secara dini agar siswa tidak tertinggal terlalu jauh. Sementara pada tahap akhir 

test diagnostik ini untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa atas seluruh materi yang 

telah dipelajarinya 

Kalau menurut pelaksanaannya test itu terbagi menjadi : 

a. Tes tulisan (written tes), yaitu test yang mengajukan butir-butir pertanyaan dengan 

mengharapkan jawaban tertulis. Biasanya test ini digunakan untuk mengukur aspek 

kognitif peserta didik. 
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b. Test lisan (oral test), yaitu tes yang mengajukan pertanyan-pertanyaan dengan 

menghendaki jawaban secara lisan. Test ini juga dilakukan untuk aspek kognitif 

peserta didik. 

c. Test perbuatan (performance test), yaitu tes yang mengajukan pertanyan-

pertanyaan dengan menghendaki jawaban dalam bentuk perbuatan. Test ini 

digunakan untuk menilai aspek psikomotor/ keterampilan peserta didik 

Kalu menurut waktu yang diberikan evaluasi terbagi menjadi : 

1. Pra test (pre test), yaitu test yang diberikan sebelum proses pembelajaran. Test ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi yang akan diajarkan telah 

dapat dikuasai oleh peserta didik. Jenis-jenis pra test antara lain: 

a. Test persyaratan (Test of entering behavior), yaitu tes yang dilaksanakan untuk 

mengetahui kemampuan dasar yang menjadi syarat guna memasuki suatu 

kegiatan tertentu. 

b. Input test (test of input competence), yaitu test yang digunakan menentukan 

kegiatan belajar yang relevan, berhubungan dengan kemampuan dasar yang 

telah dimiliki oleh peserta didik. 

2. Test akhir (Post test), yaitu test yang diberikan setelah dilaksanakan proses 

pembelajaran. Tes tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan 

intelektual (tingkat penguasaan materi) peserta didik. Biasanya test ini berisi 

pertanyaan yang sama dengan pra test. 

 

D. TEKHNIK PENULISAN TEST 

Setiap kegiatan belajar harus diketahui sejauhmana proses belajar tersebut telah 

memberikan nilai tambah bagi kemampuan siswa. Salah satu cara untuk melihat 

peningkatan kemampuan tersebut adalah dengan melakukan tes. Tes yang berkaitan 

dengan tujuan ini sering disebut tes prestasi hasil belajar (TPHB). 

Saifuddin Azwar (2003: 9) menyatakan bahwa tes prestasi hasil belajar adalah 

tes yang disusun secara terencana untuk mengungkap informasi subyek atas bahan-bahan 

yang telah diajarkan. Menurut Anas Sudijono (2005: 73) tes prestasi hasil belajar adalah 

tes yang digunakan untuk mengungkap tingkat pencapaian belajar. 
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Dari beberapa pengertian di atas, ada satu benang merah yang sepertinya 

disepakati yaitu bahwa tes prestasi hasil belajar merupakan salah satu cara untuk 

menelusuri kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki siswa setelah mengikuti proses 

belajar mengajar selama waktu tertentu. Meskipun tes bukanlah satu-satunya cara untuk 

mengungkap hasil belajar siswa, tetapi ia merupakan alat yang paling sering digunakan 

karena kepraktisan penggunaannya serta biaya yang murah. 

Tidak seperti alat pengukur ilmu alam yang tunggal, alat pengukur dalam ilmu-

ilmu sosial dapat terdiri lebih dari satu macam. Tes sendiri jika ditinjau dari bentuk 

soalnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu tes hasil belajar dalam bentuk uraian (non 

obyektif dan tes hasil belajar bentuk obyektif. Disebut tes obyektif karena siapapun yang 

memeriksa hasil tes akan menghasilkan skor yang sama sedangkan tes uraian hasilnya 

dipengaruhi oleh pemberi skor. 

Tes bentuk uraian dapat digolongkan kedalam dua bagian yaitu tes uraian 

bentuk terbuka dan tes uraian terbatas. Pada tes uraian terbuka setiap peserta tes 

sepenuhnya memiliki kebebasan untuk menjawab sesuai dengan yang dipikirkannya. 

Sedangkan tes uraian terbatas jawaban yang dikehendaki adalah jawaban yang sifatnya 

sudah dibatasi. 

Tes bentuk obyektif memiliki model yang lebih banyak dan variatif 

dibandingkan tes bentuk uraian. karena itulah tes obyektif lebih sering digunakan dalam 

tes prestasi hasil belajar dibandingkan tes bentuk uraian. ada beberapa penggolongan tes 

obyektif yaitu 

a. Tes benar salah 

Tes benar salah adalah bentuk tes yang mengajukan beberapa pernyataan yang bernilai 

benar atau salah. Biasanya ada dua pilihan jawaban yaitu huruf B yang berarti 

pernyataan tersebut benar dan S yang berarti pernyataan tersebut salah. Tugas peserta 

tes adalah menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. 
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b. Tes Menjodohkan 

Tes menjodohkan ini memiliki satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Tugas 

peserta tes adalah mencari pasangan setiap pertanyaan yang terdapat dalam seri 

pertanyaan dan seri jawaban.5  

c. Tes Isian 

Tes bentuk isian dapat digunakan dalam bentuk paragraf-paragraf yang merupakan 

rangkaian cerita atau karangan atau berupa satu pernyataan. Beberapa bagian 

kalimatnya yang merupakan kata-kata penting telah dikosongkan terlebih dahulu. 

Tugas peserta tes adalah mengisi bagian-bagian yang kosong dengan jawaban yang 

sesuai.  

d. Tes Pilihan ganda  

Tes bentuk pilihan ganda merupakan tes yang memiliki satu pemberitahuan tentang 

suatu materi tertentu yang belum sempurna serta beberapa alternatif jawaban yang 

terdiri dari kunci jawaban dan pengecoh. Tugas peserta tes adalah memilih jawaban 

dari pilihan yang tersedia dan paling sesuai dengan pernyataan yang ada dalam soal 

                                                
5 Drs. Safari, MA, Evaluasi Pembelajaran, Jakarta, 2004, hlm., 47 



 10 

BAB III 

PENUTUP 
 

Test belajar dalam evaluasi pendidikan memang sangatlah perlu dilakukan untuk 

menilai sejauh mana pemahaman siswa terhadap pelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. 

Selain itu, menurut penulis juga bermanfaat sebagai motivasi siswa agar rajin belajar dan 

mengulangi pelajaran yang tel;ah diberikan oleh guru. 

Selain itu, menurut penulis, test juga mempunyai fungsi diantaranya : 

a. Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hal ini test berfungsi mengukur 

tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah 

mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu 

b. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, karena melalui test tersebut 

dapatdiketahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai. 

Jadi, penulis memandang perlu dilakukan test hasil belajar pada setiap pelajaran yang 

ada di sekolah, demi meningkatkan mutu dari pendidikan itu sendiri. 
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