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SARI 

Rovidiana Mulder. 2005. Kelemahan Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
Mata Pelajaran Sejarah  yang dilaksanakan Guru pada SMA di kota Semarang tahun 
ajaran 2003/2004. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang. 61 halaman. 

              Kata Kunci: Penilaian, Proses, Hasil Belajar 
Proses evaluasi belajar merupakan suatu kegiatan yang berperan penting 

untuk menentukan keberhasilan dan kemajuan siswa dalam kegiatan belajar 
menagajar. Prinsip dasar evaluasi antara lain menyeluruh, berkesinambungan, 
berorientasi pada tujuan, objektif, terbuka, kebermaknaan, kesesuaian, dan mendidik. 
Evaluasi memiliki fungsi administratif, fungsi informatif, fungsi bimbingan, dan 
fungsi instruksional. Sedang langkah-langkah  penyusunan alat dalam evaluasi 
belajar terdiri dari perencanaan, penyusunan tes, uji coba, dan pengujian alat yang 
meliputi Tingkat Kesukaran(IK), Daya Beda (DB), distraktor, dan reliabilitas. Dalam 
praktek berdasarkan wawancara singkat denagn beberapa guru, merekamasih 
mengalami kelemahan dalam penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan 
prosedur yang ditentukan. 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran sejarah dan kelemahan-
kelemahan yang dihadapi guru dalam  melaksanakan penilaian proses dan hasil  
belajar mata pelajaran sejarah pada SMA di kota Semarang tahun ajaran 2003/2004. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penilaian proses dan hasil 
belajar mata pelajaran sejarah dan kelemahan-kelemahan yang dihadapi guru dalam 
melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran sejarah pada SMA di 
kota Semarang tahun ajaran 2003/2004.  

Dalam penarikan sampel, peneliti menggunakan cara Probability Sampling 
dengan teknik area sampling, sehingga dalam penelitian ini mengambil 16 guru 
sebagai respondennya. Sedang variabel penelitian ini terdiri dari variabel penilaian 
proses dan hasil belajar mata pelajaran sejarah yang dilaksanakan guru pada SMA di 
kota Semarang tahun ajaran 2003/2004 yang meliputi sub variabel persiapan, sub 
variabel pelaksanaan, dan sub variabel pengolahan serta variabel kelemahan-
kelemahan penilaian dan hasil  belajar mata pelajaran sejarah yang dilaksanakan guru 
pada SMA di kota Semarang tahun ajaran 2003/2004. Alat ukur yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Teknik 
pengumpulan data untuk menentukan validitas instrumen menggunakan validitas 
construk dan reliabilitas menggunakan rumus Alfa Cronbach.  Sedang teknik analisis 
data menggunakan analisis deskriptif  untuk menjelaskan  validitas, reliabilita, 
Tingkat kesukaran (IK), dan Daya Beda (DB) butir item tes.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat evaluasi yang berupa tes essay 
lebih sering digunakan terutama dalam tes formatif daripada pilihan ganda, jawaban 
singkat, benar/ salah, melengkapi jawaban dan  menjodohkan sedang alat evaluasi 
yang berupa non tes  skala sikap juga sering dilakukan daripada observasi dan 
catatan harian. Dalam analisis butir item tes validitas dalam alat tes ulangan umum 



 
 

37 
 
 

kelas I semester 2 yang mengambil sampel 80 siswa. Dari 20 butir item tes yaung 
dianalisis , 14 butir item valid dan 6 invalid. Sedang alat tes realibel  

Dari hasil pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 16 
guru melaksanakan proses evaluasi  belajar mata pelajaran sejarah sesuai dengan 
pedoman baku, dan kelemahan-kelemahan yang dihadapi guru dalam proses evaluasi  
belajar adalah kelemahan dalam menganalisis butir item tes yang meliputi validitas, 
realibel, tingkat Kesukaran (TK), dan Daya Beda(DB), sehingga dengan adanya 
penelitian ini maka guru diharapkan lebih meningkatkan keterampilan dan 
pengalamannya dalam melakukan proses evaluasi sesuai dengan pedoman baku, dan 
meningkatkan kemampuannya dalam menganalisis butir item tes sesuai standar. Atas 
dasar temuan tersebut, peneliti menganjurkan agar para guru diberi pelatihan analisis 
butir-butir tes yang digunakan agar akurat dan tidaknya hasil evaluasi dapat 
diketahui.  
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 
 

Kegiatan evaluasi merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari 

proses belajar mengajar. Kegiatan tersebut merupakan langkah penting dalam suatu 

pengajaran yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa serta tingkat 

kemajuan belajar yang telah dicapai  siswa dan kesulitan yang mereka hadapi. Oleh 

karena itu guru harus dapat melaksanakan kegiatan evaluasi dengan sebaik-baiknya.  

Salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru adalah kemampuan dalam 

menilai prestasi siswa. Kemampuan ini meliputi kemampuan untuk menyusun soal 

tes, melaksanakan tes, dan mengolah hasil tes. Soal-soal yang disusun guru 

merupakan alat pengukuran yang sangat penting dalam proses belajar. Hasil evaluasi   

merupakan keterangan tentang prestasi yang dapat dicapai siswa yang sangat 

menentukan kegiatan siswa selanjutnya. Kekurangtelitian guru dalam mengevaluasi, 

apalagi melakukan kesalahan-kesalahan dapat berakibat negatif pada keadaan siswa, 

yang dapat menyebabkan siswa menjadi putus asa atau bahkan memusuhi guru 

karena tidak puas akan penilaian yang dilakukannya. Untuk itu guru dituntut untuk 

benar-benar menguasai prinsip-prinsip evaluasi yang meliputi perencanaan evaluasi, 

pelaksanaan evaluasi, dan pengolahan hasil evaluasi.  

  Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dijelaskan bahwa“ Kegiatan 

pokok dalam upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah 
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diantaranya adalah perlunya pengendalian  mutu pendidikan dengan meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas proses belajar melalui pemetaan mutu sekolah,  penilaian 

proses, dan hasil belajar secara bertahap dan berlanjut, serta pengembangan sistem 

dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan mutu 

pendidikan”. Untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar di SMA, salah 

satunya guru harus melakukan evaluasi terhadap hasil tes.  

Dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar mata pelajaran sejarah, seorang 

guru tidak hanya mempertimbangkan aspek kognitif saja, tetapi juga harus 

mempertimbangkan aspek afektif dan psikomotor. Hal ini terkait dengan 

karakteristik mata pelajaran sejarah yang mengkaji permasalahan dan perkembangan 

masyarakat dari masa lampau sampai masa kini; bersifat kronologis; adanya 

hubungan sebab akibat; berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya 

(multidimensi). Pendidikan sejarah adalah mengembangkan intelektual dan 

pendidikan nilai, pendidikan kemanusiaan, pendidikan pembinaan moralitas, jatidiri, 

nasionalisme, dan identitas bangsa; serta lebih menekankan pada perspektif logis 

dengan pendekatan historis sosiologis. Dengan mengevaluasi hasil belajar siswa, 

guru akan mendapat manfaat untuk melaksanakan program perbaikan yang tepat. 

Dan langkah-langkah dalam evaluasi hasil belajar ini meliputi: penyusunan rencana 

evaluasi hasil belajar, melaksanakan pengukuran ( menghimpun data), verifikasi data 

(penelitian data), mengolah dan menganalisis data, memberi interpretasi dan menarik 

kesimpulan, serta penentuan pemberian nilai akhir yang mempunyai fungsi 

administratif, informatif, bimbingan, dan instruksional (Sudijono,1998:433).  
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Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah, guru pada 

umumnya tidak memiliki program penilaian yang baik dan terperinci seperti yang 

diharapkan. Hampir setiap sekolah dan bahkan setiap guru menjalankan praktek-

praktek evaluasi terhadap siswanya dengan  cara dan pendapatnya masing-masing 

sehingga tidak mustahil penilaian itu seringkali tidak tepat, kurang objektif, dan tidak 

merupakan gambaran yang sebenarnya tentang hasil proses belajar pada siswa.  

Dari uraian tersebut di atas penulis terdorong untuk mengetahui bagaimana  

kelemahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil 

belajar mata pelajaran sejarah pada SMA di kota Semarang tahun ajaran 2003/2004.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah  

penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan proses evaluasi hasil belajar mata pelajaran sejarah 

yang dilaksanakan guru pada SMA di kota Semarang tahun ajaran  2003/2004? 

2. Kelemahan-kelemahan apakah yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan 

penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran sejarah pada SMA di kota 

Semarang tahun ajaran 2003/2004?  

 

 
C. Tujuan Penelitian  
 

Berdasarkan judul dan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini 

bertujuan : 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses evaluasi belajar mata pelajaran sejarah 

yang dilaksanakan guru pada SMA  di kota Semarang tahun ajaran 2003/2004.  

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dihadapi guru dalam 

melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran sejarah pada 

SMA di kota Semarang tahun ajaran 2003/2004. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan  

khususnya dalam hal yang berkaitan dengan proses evaluasi belajar mata pelajaran 

sejarah yang menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. 

 Hasil penelitian ini juga  dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas proses 

kegiatan belajar mengajar di dalam kelas secara optimal, melakukan proses evaluasi 

secara realibel, valid, objektif, dan praktis, serta dapat membantu menentukan 

kebijakan-kebijakan pelaksanaan proses belajar-mengajar di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5

 

 
BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 
 
A. Konsep Evaluasi 

1. Prinsip Dasar Evaluasi 

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisa dan menafsirkan tentang proses dan hasil belajar siswa yang 

dilakukan secara sistematik dan bermakna dalam pengambilan keputusan. 

Untuk itu dalam mewujudkan tercapainya tujuan dan fungsi evaluasi, maka 

perlu diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Menyeluruh, artinya dilaksanakan secara bulat dan utuh baik yang 

menyangkut pengetahuan, sikap, perilaku, nilai, dan ketrampilan.  

b. Berkesinambungan, artinya penilaian harus dilakukan secara berencana, 

bertahap, dan terus menerus untuk memperoleh gambaran tentang 

perkembangan hasil belajar siswa sebagai hasil kegiatan belajar mengajar. 

c. Berorientasi pada tujuan, artinya hasil belajar siswa diharapkan dicapai 

dalam kegiatan belajar mengajar suatu mata pelajaran yang telah 

dirumuskan dalam bentuk tujuan pengajaran, maka penilaian harus dapat 

menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pengajaran. 

d. Obyektif, artinya penilaian harus menghindarkan diri dari sifat subyektif 

sehingga menggambarkan aspek-aspek yang dapat diukur. 

e. Terbuka, artinya proses dan hasil penilaian perlu diketahui dan diterima 

oleh semua pihak baik siswa, sekolah, masyarakat, pemerintah, orang tua,  
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petugas-petugas pendidikan dan pihak-pihak lain yang mencakup 

persoalan pertanggung jawaban sosial, ekonomi, dan moral sebagai suatu 

konsekuensi logis dalam kegiatan pembaharuan pendidikan( Sudjana, 

1989: 218).   

f. Kebermaknaan, artinya bagi guru hasil penilaian bermakna dan berguna 

bagi diri sendiri sebagai umpan balik untuk perbaikan Proses Belajar 

Mengajar, sedangkan bagi siswa hasil penilaian berguna untuk 

memperbaiki atau meningkatkan cara belajarnya.  

g. Kesesuaian, artinya penilaian harus sesuai dengan pendekatan kegiatan 

belajar mengajar yang diikuti dalam pelaksanaan kurikulum.  

h. Mendidik, artinya hasil penilaian untuk membina dan memberikan 

dorongan kepada siswa dalam meningkatkan hasil belajar , karena itu hasil 

penilaian harus dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai penghargaan bagi 

siswa yang berhasil dan sebaliknya merupakan peringatan bagi siswa yang 

belum berhasil. Dengan demikian usaha penilaian dapat memperkuat 

perilaku atau sikap yang positif, sehingga evaluasi dapat memberikan 

dorongan atau motivasi kepada siswa untuk dapat memperbaiki, 

meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya ( Sudijono, 1998:11). 

2. Tujuan dan Fungsi  Evaluasi 

a.  Tujuan Evaluasi.  

  Evaluasi yang dilakukan oleh guru di sekolah mempunyai 

beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu: 
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(1) Untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang taraf 

perkembangan dan kemajuan siswa dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan kurikulum. 

(2) Agar guru atau pendidik dalam menilai daya guna, pengalaman serat 

kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus 

mempertimbangkan hasilnya. 

(3) Untuk mengetahui apakah metode mengajar dan sistem pengajaran 

yang digunakan sudah sesuai dengan yang diharapkan di dalam 

kurikulum.   

b. Fungsi Evaluasi 

Evaluasi alam bidang pendidikan dan pengajaran mempunyai 

beberapa fungsi sebagai berikut: 

(1) Fungsi administratif 

- Menentukan peserta didik dapat dinaikkan ke tingkatan yang 

lebih tinggi , lulus/tidak, dapat dinyatakan tamat belajar/ tidak. 

- Memindahkan atau menempatkan peserta didik pada kelompok 

atau bidang yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.  

- Menentukan apakah seorang peserta didik layak menerima 

beasiswa /tidak.  

- Menentukan apakah seorang peserta didik dapat diberikan 

rekomendasi /tidak guna menempuh program pendidikan tertentu 

/ program pendidikan lanjutan 
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- Memberikan gambaran tentang prestasi belajar para peserta didik 

kepada para calon pemakai tenaga kerja.  

(2) Fungsi Informatif 

Pemberian nilai akhir ini, berfungsi memberikan informasi 

kepada pihak-pihak yang terkait seperti: para orang tua atau wali 

murid, wali kelas, penasehat akademik, dan lain-lain tentang 

prestasi belajar siswa.  

(3) Fungsi Bimbingan  

Penentuan nilai akhir ini berfungsi memberikan bimbingan 

dan bantuan psikologis kepada peserta didik terutama pada peserta 

didik yang mempunyai nilai rendah , siswa yang selalu bikin onar, 

dll. 

(4) Fungsi Instruksional 

Penentuan nilai akhir ini berfungsi memberikan umpan balik 

(feed back) yang mencerminkan seberapa jauh peserta didik telah 

dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam program 

pengajaran, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau ketidak 

berhasilan tujuan pengajaran tersebut.  

B. Langkah- langkah Evaluasi  

Dalam proses evaluasi hasil belajar diperlukan langkah-langkah 

penyusunan alat yang terdiri dari : 
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1. Perencanaan  

Menyusun alat tes tidak hanya memerlukan penguasaan materi, teori 

edukasi, dan teori tes tetapi perlu kiat. Agar tes berhasil, maka perencanaan 

tes harus dibuat sebaik mungkin dengan mengingat tujuan pengukuran , 

teknik pengukuran , dan kondisi siswa. Dalam perencanaan pembuatan tes 

hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:  

- mengidentifikasi tujuan pelajaran yang akan diukur 

- mengidentifikasikan tujuan pelajaran dalam kalimat khusus sehingga dapat 

diukur 

- membuat rambu-rambu garis besar faktor- faktor yang akan diukur 

2. Penyusunan tes 

Penyusunan tes dapat dikategorikan berdasar pada: tes objektif 

dengan jawaban yang sudah pasti, seperti pilihan ganda, benar/ salah, 

menjodohkan, menyusun jawaban dengan pernyataan , tes jawaban terbuka, 

tes jawaban melengkapi, dan tes jawaban tersedia. 

3. Uji coba 

Setelah alat disusun, untuk mengetahui kecanggihannya dilakukan 

uji coba terhadap sejumlah siswa yang akan di tes, jumlah responden uji coba 

tersebut kurang lebih 100 orang anak yang setara dengan kemampuan dengan 

mereka yang akan di tes. Hasil uji coba tesebut kemudian dievaluasi. 
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4. Pengujian alat 

Pengujian  alat atau analisis butir bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kesukaran, tingkat pembeda, kemampuan setiap distraktor, reliabilitas, 

dan validitas alat tes yang dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini: 

a. Tingkat  Kesukaran 

Analisis ini menjawab pertanyaan berapa persen siswa yang 

dapat mengerjakan soal. Penafsiran terhadap angka persen dibalik, artinya 

semakin tinggi angka persen , maka tingkat kesukaran semakin rendah  

(Dewanto, 1995: 132).  

b. Tingkat Pembeda 

Analisis ini untuk membedakan kemampuan siswa yang baik 

dengan siswa yang kurang baik. Apabila dikehendaki reliabilita tinggi, 

maka Tingkat Pembeda harus tinggi, sedang TP sedang adalah 0,25 sampai 

dengan 0,75( Dewanto, 1995: 133). 

c. Distraktor 

 Analisis ini berarti apabila distraktor atau opsion yang bukan 

kunci tidak disenangi siswa yang diuji, maka distraktor harus dibuang. 

Setiap distraktor yang dicantumkan harus mampu menarik siswa untuk 

memilihnya. Apabila sebagian besar kelompok pandai memilih distraktor 

maka harus dipertimbangkan kembali, kemungkinan kalimat dalam 

distraktor banyak mengandung elemen yang benar( Dewanto, 1995: 134).   
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d. Reliabilitas  

Proporsi dari varian dengan varian yang sesungguhnya ( J.P. 

Guilford, 1978 dalam Dewanto, 1995: 134). Selanjutnya secara verbal, 

reliabilitas dapat menjadi tiga hal, antara lain: 

- Konsisten: keajegan hasil pengukuran internal (Julian, C. Stanley, 1971) 

-  Stabilitas: keajegan hasil pengukuran untuk jangka waktu tertentu. 

- Equivalensi: keajegan hasil pengukuran dari kelompok butir yang sama, 

dua bentuk tes diberikan pada sekelompok testee dalam waktu singkat. 

e. Validitas  

Dalam artikel yang berjudul American Psychological 

Assocciation yang dimuat dalam The American Education 

Research(1966), dan tulisan Lee J Cronbach(1978), serta J. P Guilford, 

dkk( 1978) terdapat tiga macam validitas yang perlu diperhatikan dalam 

mengukur alat evaluasi, antara lain: 

- Validitas isi: adalah kesesuaian antara pokok bahasan atau 

permasalahan , tujuan umum, tujuan khusus, materi yang disajikan, 

dengan alat ukur yang dipergunakan untuk mengukurnya.  

- Validitas sinambung: adalah sebuah alat tes yang disusun dengan 

menuntut adanya kesesuaian antara kriteria dan prediksi yang sesuai 

dengan mengemukakan reasoning yang logis dan sesuai dengan 

pengalaman empiris yang telah dijalankan. 

- Validitas Konstruk: adalah validitas yang dapat menerangkan varian 

dari tes dan arti dari tes tersebut (Dewanto, 1995: 135).        
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Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas 

untuk alat tes dan alat tes untuk penelitian . Validitas alat tes menggunakan 

“point biserial”, sedang validitas penelitian menggunakan “The part with 

whole correlation” ( Guilford and Benjamin Fruchter, 1978: 331).  

 

C. Teori Belajar  Sejarah  

Proses pendidikan bertujuan untuk mencapai tingkat perkembangan 

dalam bidang pengetahuan , kepribadian, sikap , dan ketrampilan. Dan untuk 

memperoleh hasil belajar yang optimal dalam  belajar sejarah   diperlukan suatu 

metode yang sesuai dengan  pokok bahasan.   

Dewasa ini banyak dipermasalahkan pengaruh perkembangan ilmu 

pendidikan dalam pengajaran sejarah.  Untuk itu ada terdapat tiga tokoh 

pendidikan yang dipercayai dan berpengaruh terhadap pengajaran sejarah, antara 

lain : Bruner, Piaget, dan Bloom.  

Menurut Jerome Bruner dengan teorinya “Cognitive Gestalt” dalam 

buku The Process of Education (1960) berpendapat bahwa “ Dalam pembelajaran 

terdapat dua aspek yang penting yakni: pertama memberikan pelajaran tentang 

ide-ide atau subjek informasi masa lampau yang disajikan oleh Guru kepada  

siswanya. Dengan kata lain siswa didik mempelajari sejarah melalui pelaku 

sejarah dan diajarkan secara profesional dengan mengajukan peristiwa  

kesejarahan lainnya yang relevan. Kedua, prosedur dan konsep dapat diajarkan 

seawal mungkin pada siswa didik sejak siswa mulai mengenal lingkungan 

sekolah dengan  menekankan pada peranan struktur dalam belajar, pemahaman 
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intuitif belajar, belajar dengan menemukan sendiri, kesiapan untuk belajar, dan 

keaktifan siswa dalam belajar.    

Pengaruh yang cukup besar dalam dunia pendidikan terutama 

pengajaran Sejarah  adalah pemikiran Bloom , dan kawan-kawan. Nana Sudjana 

(1989:22) dalam buku Penilaian Hasil Belajar Mengajar, mengatakan bahwa: 

“Dalam Sistem Pendidikan Nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor”.  

1. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, antara lain: 

a.  Ingatan (C1)  

Tipe hasil belajar pengetahuan termasuk kognitif tingkat rendah 

b.Pemahaman (C2) 

Pemahaman dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu: 

(1) Tingkat terendah adalah pemahaman 

(2) Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran 

(3) Tingkat ketiga adalah pemahaman tingkat tertinggi (pemahaman 

Ekstrapolasi) 

c. Penerapan atau Aplikasi (C3) 

Penerapan atau aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi kongkrit 

atau situasi khusus.  
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d. Analisa (C4) 

Analisa adalah usaha untuk memilih sesuatu integritas menjadi unsur-unsur 

atau bagian-bagian sehingga jelas susunannya. 

e. Sintesis (C5) 

Sintesis adalah penyatuan unsur-unsur atau bagian ke dalam bentuk 

menyeluruh.  

f. Evaluasi (C6) 

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang sesuatu yang mungkin dilihat 

dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, pemecahan, metode, dan lain-lain. 

Dengan demikian evaluasi sangat berperan penting dalam memberikan 

pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai-nilai, ide-ide, pemecahan atau 

metode tertentu berdasarkan suatu patokan atau kriteria. 

Bila digambarkan, hierarki belajar Bloom adalah seperti di bawah ini:  

              Pengetahuan – Komprehensif – Aplikatif  -- Analisis – Sintesis -- Evaluasi                            

        (Mudah)------------------------------------------------------------------(Kompleks)  

2. Ranah afektif  yang berkenaan dengan sikap terdiri dari lima aspek, antara lain: 

a.  Penerimaan 

Yaitu semacam kepekaan dalam menerima rangsangan dari luar yang datang 

kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain.  

b. Jawaban atau reaksi 

Yaitu reaksi yang diberikan oleh seorang terhadap situasi yang datang dari 

luar. 
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c.  Penilaian  

Penilaian ini berkenaan dengan nilai atau kepercayaan terhadap gejala. Dalam 

evaluasi ini termasuk di dalamnya kesediaan untuk menerima nilai, latar 

belakang atau  pengalaman untuk menerima nilai dan kesepakatan terhadap 

nilai. 

d. Organisasi 

Pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi termasuk 

hubungan satu nilai dengan nilai yang lain, pemantapan dan prioritas nilai 

yang telah dimilikinya.  

e. Internalisasi nilai  

Yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki  seseorang yang 

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya.  

3. Ranah Psikomotor, hasil belajar psikomotor dalam bentuk ketrampilan (Skill) 

dan kemampuan bertindak individu. Ranah psikomotor ini ada enam tingkatan, 

antara lain:  

a. Gerak refleks (ketrampilan pada gerakan yang tidak sadar). 

b. Ketrampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

c. Kemampuan persepsional. 

d. Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan 

ketepatan.   

e. Gerakan-gerakan skill mulai dari ketrampilan sederhana sampai pada 

ketrampilan yang kompleks.  
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f. Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi seperti gerakan akspresif 

dan interpretatif  

        Keterampilan siswa didik dalam belajar sejarah diartikan sebagai 

“ berpikir menurut pemahamannya”, “berpikir secara bebas”, “mampu 

mengorganisasikan penulisan bahan sejarah” , “ mampu menulis ceritera sejarah” 

dan sebagainya . Dengan pendekatan Bloom ini kemampuan keterampilan yang 

biasanya dimulai pada usia belasan  tahun dapat diawali dengan konsep 

pemahaman sejak siswa duduk di kelas rendah.   .   

 

D. Mata Pelajaran Sejarah 

1. Pengertian, fungsi, dan tujuan mata pelajaran sejarah  

Berdasarkan kurikulum 1994 yang disempurnakan dalam rangka 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional bahwa:  

a. Pengertian mata pelajaran sejarah nasional dan umum adalah pengetahuan 

mengenai proses perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia 

sejak masa lampau hingga masa kini.  

b. Fungsinya: menanamkan pemahaman tentang adanya keterkaitan antara 

perkembangan masyarakat pada masa lampau dengan masa kini dan masa 

yang akan datang serta menumbuhkan ras kebangsaan dan cinta tanah air 

serta memperluas wawasan hubungan antar bangsa di dunia. 

c. Tujuan: agar siswa sadar dan bangga sebagai bangsa Indonesia  dan kaitannya 

dengan dunia sejak masa lampau hingga masa kini.  
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2. Ruang lingkup  bahan pelajaran Sejarah Nasional Dan Umum di Sekolah 

Menengah Atas meliputi: 

a. Kehidupan dan perubahan masyarakat dari masa pra sejarah sampai dengan 

masa kerajaan di Indonesia yang bercorak Islam dan masyarakat kuno , d luar 

Indonesia serta proses integrasi bangsa Indonesia. 

b. Pertumbuhan dan perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat serta 

dampaknya terhadap kehidupan bangsa-bangsa Asia Afrika. 

c. Perkembangan Nasionalisme di Asia Afrika pada akhir abad ke 19 sampai 

dengan Perang Dunia II. 

3. Dasar- dasar pengajaran sejarah 

Dalam membuat perencanaan, pembelajaran dan penyusunan materi 

penilaian , Guru mengacu pada: 

a. Metode dan sarana pembelajaran disesuaikan dengan materi bahasan dalam  

GBPP. 

b. Menggunakan metode mengajar yang lebih bervariasi agar dapat 

menumbuhkan minat siswa dalam belajar dan kegiatan lanjutan. 

c. Memanfaatkan media pembelajaran (peta sejarah, foto, gambar, film, OHP, 

slide) dan memanfaatkan sumber belajar museum , situs-situs sejarah, dan 

nara sumber. 

d. Uraian secara khusus tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan rambu-

rambu ini akan disajikan dalam buku pedoman.  

e. Dengan GBPP ini diharapkan guru dapat menyusun program pengajaran  

catur wulan dan persiapan mengajar termasuk penilaiannya. Selain itu 
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diharapkan guru dapat membuat program pengayaan agar siswa dapat lebih 

menguasai bahan pelajaran.  

f. Penilaian dilakukan dengan soal-soal berbentuk pilihan ganda (objektif), dan 

uraian dengan menekankan pada pemahaman penalaran , berpikir kritis, dan 

pemecahan masalah , namun menghindari pertanyaan-pertanyaan yang hanya 

bersifat menghafal (Kurikulum, 2000: 3).   

 

E Pelaksanaan Evaluasi 

1. Peran Guru sebagai subyek (pelaku evaluasi) 

Dalam proses belajar mengajar guru mutlak diperlukan. Guru 

merupakan salah satu faktor yang memungkinkan proses itu berlangsung yaitu 

faktor manusia yang berinteraksi dengan manusia yang lain yang terlibat dalam 

interaksi itu yakni murid. Sekalipun alat-alat teknologi pendidikan seperti 

televisi, radio, film, slide, banyak digunakan, namun peran guru tidak dapat 

tergantikan oleh apapun.  

Seorang guru memiliki fungsi mengajar, membimbing, mengerjakan 

tugas-tugas administrasi, melakukan tugas-tugas dalam hubungan  dengan 

masyarakat, dan melakukan kegiatan-kegiatan profesional. Tetapi fungsi yang 

utama seorang guru adalah mengajar. Di sini guru bukan hanya menyampaikan 

pengetahuan saja tetapi sekaligus Ia juga membangun kepribadian muridnya. 

Dan sebagai pengajar dari seorang guru dituntut kemampuan mengorganisasi 

proses mengajar seperti membuat persiapan mengajar, memilih dan 
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menggunakan metode, dan alat-alat pengajaran serta menilai hasil belajar 

siswa. ( Soelaiman,1979:114).     

2. Pelaksanaan Evaluasi berdasarkan waktu dan tujuan  dibedakan atas:  

a. Tes Formatif : dilaksanakan  pada waktu proses produksi atau pada saat 

belajar mengajar berlangsung, Tes ini bertujuan untuk meyempurnakan 

program untuk mendapat hasil yang maksimal, dan untuk pembetulan-

pembetulan kesalahan yang dilakukan selama proses kegiatan belajar 

mengajar  berlangsung. 

b.Tes Sumatif: dilaksanakan setelah proses belajar mengajar selesai, Tes ini 

bertujuan untuk mengukur, membandingkan, memeriksa, memproduksi, 

program, dan tujuan learning outcome ( Dewanto, 1994:109).    

3. Pelaksanaan Evaluasi berdasarkan prakteknya 

Dalam prakteknya, pelaksanaan evaluasi belajar dapat diselenggarakan 

secara tertulis (tes tertulis), dengan secara lisan(tes lisan), dan dengan tes 

perbuatan. 

Pada tes tertulis , soal-soal tes dituangkan dalam bentuk tertulis dan 

jawaban juga tertulis. Pada tes lisan , soal-soal tes diajukan secara lisan dan 

dijawab secara lisan dan dalam waktu yang ditentukan jawaban harus dibuat 

tertulis. Sedangkan tes perbuatan , wujud soal tesnya adalah pemberian 

perintah atau tugas yang harus dilaksanakan secara oleh testee, dan cara 

penilaiannya dilaksanakan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir 

yang dicapai setelah testee melaksanakan tugas tersebut( Sudijono, 1998: 

151).         
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E. Kelemahan dalam Pelaksanaan Evaluasi 

Penilaian diharapkan dapat dilaksanakan secara teratur dan terarah,  

serta dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan siswa untuk dapat 

memberikan jawaban. Tetapi pada kenyataannya bapak/ Ibu Guru yang sudah 

berpengalaman dalam mengajarpun masih mengalami kelemahan dalam proses 

evaluasi belajar,  salah satu diantaranya adalah kelemahan dalam menganalisis 

butir. Hal ini dapat disebabkan dari faktor guru yang kurang paham mengenai arti 

dan proses evaluasi itu sendiri., serta dapat juga mengalami kekeliruan dalam 

pengukuran hasil belajar.  

Kelemahan- kelemahan   pelaksanaan evaluasi dalam menganalisis 

butir, antara lain:  

1. Guru kurang pandai membuat option (alternatif jawaban ) dan distraktor 

(pengecoh). Misalnya antara jawaban benar dengan jawaban salah terlalu  

menyolok bedanya , baik dilihat dari kurun waktu dalam sejarah atau cara 

membuat kalimat.  

Contoh soal kurang baik  

Untuk menarik simpati bangsa Indonesia Jepang membentuk BPUPKI yang 

diketuai oleh…. 

a. R.d Saleh 

b. Dr. Soetomo  

c. Chairil Anwar 

d. dr. Radjiman  
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Contoh soal yang lebih baik: 

Untuk menarik simpati bangsa Indonesia Jepang membentuk BPUPKI yang 

diketuai oleh…. 

a. Ir. Soekarno 

b. Mr. Moh Yamin 

c. Mr. Soepomo 

d. dr.Radjiman. W 

Kunci jawaban: d 

2. Guru kurang pandai dalam merumuskan pokok soal dan alternatif jawaban  

Contoh soal kurang baik: 

Pakta Warsawa dipelopori oleh Rusia , sedang NATO dan SEATO 

dipelopori oleh Amerika Serikat, tapi Indonesia tidak ikut menjadi anggota 

kedua-duanya . Tindakan ini sesuai dengan…. 

a. Dasasila Bandung 

b. Pancasila dan UUD 1945 

c. Politik Luar Negeri bebas aktif 

d. Piagam PBB 

Contoh soal lebih baik: 

Tindakan Indonesia tidak ikut menjadi anggota  Pakta Warsawa maupun 

NATO / SEATO sesuai dengan…. 

a. Dasasila Bandung 

b. Pancasila dan UUD 1945 
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c. Politik Luar Negeri bebas aktif 

d. Piagam PBB  

Kunci jawaban c 

3. Guru kurang pandai dalam menentukan pokok  soal (stem) yang merupakan 

permasalahan yang harus dirumuskan dengan jelas. 

Contoh soal kurang baik: 

Salah satu provinsi di Sumatra …. 

a. merupakan penghasil karet terbesar di Indonesia 

b. berpenduduk paling padat di Sumatra 

c. mempunyai kebudayaan yang tinggi nilainya 

d. masih mempertahankan adat istiadat dengan kuat 

Contoh soal yang lebih baik: 

Provinsi di Sumatra yang padat penduduknya adalah … 

a. Sumatra Selatan  

b. Sumatra Barat 

c. Sumatra Utara  

d. Jambi 

Kunci jawaban: c 

4. Guru kurang berpengalaman dalam mengolah dan menganalisis  hasil 

evaluasi  terutama dalam pengukuran validitas dan reliabilitas alat ukur.  

Validitas alat ukur dapat menggunakan rumus  point biserial  dan reliabilitas 

alat ukur dengan menggunakan rumus Kuder Richardson (KR 20). 
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5.  Guru kurang berpengalaman dalam menganalisis butir soal  yang berupa 

daya beda soal dan tingkat  kesukaran. Penganalisisan  daya beda dan tingkat 

kesukaran sangatlah penting, karena  

a. Daya beda adalah analisis untuk membedakan kemampuan siswa yang 

baik dan kurang baik  

     
n
BwBa

2
1
−  

b. Tingkat Kesukaran  

       p=
n

betuljawaban −  , sehingga  

      - Tingkat kesukaran menentukan skor rata-rata yang mana M= p ×  n 

                Keterangan: 

 p= TK rata-rata dari soal 

 n= jumlah soal 

    - Tingkat kesukaran ditentukan oleh sifat dari skor tes      

      

G. Kerangka berpikir 

Penilaian atau evaluasi merupakan suatu kegiatan yang penting dalam proses 

belajar mengajar . Dalam proses belajar mengajar ini guru mengharapkan agar pada 

diri siswa terjadi perubahan tingkah laku misal, yang belum mengetahui menjadi 

mengetahui, dan dari yang belum menghargai menjadi menghargai. Tujuan 

pengajaran baru dikatakan tercapai bila telah terjadi perubahan tingkah laku siswa. 

Dan penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai dimana kemajuan belajar 
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siswa dalam hal penguasaan materi pelajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan 

tujuan–tujuan yang telah ditetapkan.  

Untuk dapat melaksanakan proses  evaluasi dengan efektif dan efisien 

diperlukan pengetahuan , sikap, dan ketrampilan teknis tentang prinsip-prinsip dasar 

evaluasi dan langkah-langkah evaluasi untuk mencapai hasil yang tepat, objektif, dan 

dapat diandalkan, sehingga hasil dari proses evaluasi tersebut dapat berguna baik 

bagi guru sendiri, siswa maupun pihak-pihak yang membutuhkan.  

Dalam proses evaluasi hal yang perlu diperhatikan antara lain: apa yang 

dievaluasi, jenis alat ukur yang digunakan, penafsiran dan pemanfaatan hasil 

evaluasi, dan tindak lanjut dari hasil evaluasi tesebut. Proses evaluasi dilakukan 

dengan cara mengkaji atau menganalisis pertanyaan tes yang dibuat guru, 

menganalisis hasil evaluasi yang dicapai oleh siswa serta mengamati cara melakukan 

evaluasi itu sendiri. Informasi yang diperoleh dari evaluasi ini bermanfaat bagi guru 

dalam menyusun soal-soal evaluasi 

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan proses evaluasi, masih banyak guru-

guru yang tidak melaksanakan proses evaluasi secara utuh dan menyeluruh. Hal ini 

dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan yang dihadapi guru sebagai evaluator 

yang tidak memperhatikan pedoman baku  serta tidak berpengalaman dalam 

penganalisisan butir tes sesuai standar. Misalnya banyak guru yang tidak mampu 

membuat alat tes , menyusun butir soal tes, menguji coba, dan mengevaluasi tes 

tersebut, serta banyak guru yang tidak paham mengenai penulisan butir soal tes 

dengan baik. Karena itu guru dituntut untuk menguasai materi, tujuan  pengajaran, 

dan pengetahuan mengenai bagaimana melaksanakan proses evaluasi yang  
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berdasarkan  pedoman baku  dan cara  penganalisisan butir tes yang  sesuai dengan 

standar. 

 
 
H. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang bersumber dari 

kerangka berpikir yang disimpulkan dari kajian teori. Dengan demikian hipotesis 

dalam penelitian ini adalah 

H1: Guru melaksanakan proses evaluasi belajar mata pelajaran sejarah sesuai dengan 

pedoman baku.       

        Dengan kriteria  sebagai berikut: 

1. Hasil skor 0-50 persen  berarti pelaksanaan proses evaluasi tidak sesuai 

dengan pedoman baku.   

2. Hasil  skor 50-100 persen  berarti pelaksanaan proses evaluasi sesuai dengan 

pedoman baku.     

H2: Guru kurang  memenuhi standar dalam melaksanakan  penganalisisan butir tes 

hasil belajar.   

       Dengan kriteria jika: 

1.  Tingkat Kesukaran (IK), Daya beda, dan  Reliabilitas 

0>60 persen maka berarti baik  

0<60 persen maka berarti tidak baik.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi 

Adalah totalitas semua nilai yang mungkin , hasil menghitung ataupun 

pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua 

anggota kumpulan yang lengkap dan jelas dan ingin dipelajari sifat-sifatnya( 

Sudjana,1975:6). Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah semua guru 

mata pelajaran sejarah pada SMA   di kota Semarang tahun ajaran 2004/2005. 

 

B. Sampel  

Adalah cara penarikan sampel dari populasi atau sering disebut rancangan 

sampel. Rancangan sampel dapat dibedakan menjadi dua cara yaitu: cara peluang 

/Probability sampling dan tanpa peluang/Non probability sampling. Dalam 
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Probability sampling elemen dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk 

menjadi sampel. Sedangkan dalam Non probability sampling penarikan sampel dari 

populasi tidak menggunakan dasar peluang tetapi ditentukan oleh peneliti 

berdasarkan kebutuhan (Sudjana,1989:86). Dengan dasar tersebut, maka peneliti 

menggunakan cara Non probability sampling dengan jenis sampel purposive. Teknik 

ini digunakan atas dasar pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian,. 

Sehingga penelitian ini mengambil sampel : Guru- guru  mata pelajaran sejarah pada 

5 Sekolah Menengah Atas Negeri dan 10 Sekolah Menengah Atas Swasta.  

  

C.  Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah ciri atau karakteristik dari individu , objek 

peristiwa yang nilainya bisa berubah-ubah (Sudjana,1989:11). Ciri-ciri tersebut 

memungkinkan untuk dilakukan pengukuran baik secara kuantitatif maupun secara 

kualitatif. 

Variabel yang dimaksud adalah : Langkah-langkah proses evaluasi belajar yang 

dilaksanakan Guru mata pelajaran sejarah yang terdiri dari:  

1. Perencanaan  

2. Sumber Instrumen 

3. Instrumen 

4. Pelaksanaan 

5. Pengolahan data 

6. Analisis data  

7. Penyimpanan data 
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D. Metode Pengumpulan data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Metode Kuesioner 

  Menurut Maman Rachman yang dimaksud dengan metode kuesioner 

adalah suatu alat pengumpulan data dengan cara menyampaikan pertanyaan tertulis 

atau dijawab secara tertulis oleh responden (Rachman Maman,1999:85). 

Dalam penelitian ini  metode kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang 

ditujukan pada guru mata pelajaran sejarah  sebagai responden (pelaksana /subjek 

evaluasi). 

2. Metode Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan transkrip, atau buku. Dalam penelitian ini metode dokumentasi 

digunakan dalam mengumpulkan data tentang jumlah populasi  atau sampel yaitu 

data-data mengenai jumlah guru mata pelajaran sejarah SMA se-kota  Semarang 

pada tahun ajaran 2004-2005.  

3. Metode Wawancara 

Wawancara dilaksanakan untuk melengkapi data yang diperoleh dengan 

kuesioner. Sedangkan wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas artinya 

peneliti menanyakan apa saja yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian atau 

evaluasi belajar pada mata pelajaran sejarah.  

E. Uji Validitas dan Reliabilitas  

 Untuk mengetahui ketepatan instrumen , maka perlu diukur validitasnya . 

Menurut Sudjana,1989:117, bahwa validitas berkenaan dengan ketetapan alat ukur 
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terhadap konsep yang diukur sehingga betul-betul mengukur apa yang seharusnya 

diukur.  

Validitas penelitian ini meliputi : 

 Uji validitas construct, yaitu bangunan pengertian yang menunjukkan kepada 

seberapa jauh suatu tes mengukur sifat atau bangunan pengertian construk 

tertentu. Validitas bangunan pengertian  suatu tes menunjuk kepada sejauh mana 

hasil tes itu dapat ditafsirkan menurut bangunan pengertian tersebut( Funchen, 

1982:288). 

 Validitas Isi: Menunjuk pada sejauh mana instrumen tersebut mencerminkan isi 

yang dikehendaki. Dalam menilai validitas isi suatu instrumen kita dihadapkan 

dengan seberapa jauh instrumen itu mencerminkan seluruh isi yang diukur. 

Sebuah teas dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khususnya 

tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan.  

Reliabilitas 

Reliabilitas alat ukur adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam 

mengukur apa yang diukurnya, artinya kapanpun alat ukur tersebut digunakan akan 

memberikan hasil ukur yang sama ( Sudjana, 1989:120).  

 F Metode Analisis data  

1. Analisis Deskriptif  

Penelitian ini merupakan penelitian non hipotesa sehingga dalam langkah 

penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. 

Sehubungan dengan penelitian deskriptif ini sering dibedakan atas 2 jenis 

penelitian menurut proses sifat dan analisis datanya , yaitu: Penelitian Deskriptif 
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yang bersifat eksploratif dan Penelitian Deskriptif yang bersifat development. 

Penelitian ini mengambil penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif, yang mana 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dalam penelitian 

ini hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu, 

apabila data telah terkumpul lalu diklasifikasi menjadi dua kelompok data yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk memperoleh 

kesimpulan dan data kuantitatif untuk mengetahui status sesuatu yang 

dipresentasikan atau disajikan tetap berupa presentasi.  . 
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                                                            BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas dan ingin dipelajari sifat-

sifatnya  (Sudjana, 1989: 6). Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya 

adalah semua guru mata pelajaran sejarah pada SMA di kota Semarang tahun 

ajaran 2003/ 2004, yang berjumlah 77 sekolah.  

Sedangkan sampel adalah  cara penarikan  dari populasi atau sering 

disebut dengan rancangan sampel. Rancangan sampel dapat dibedakan menjadi 

dua cara  yaitu cara peluang / Probability sampling  dan tanpa peluang / Non 

probability sampling. Dalam Probability sampling elemen dalam populasi 

mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Sedangkan dalam Non 

probability sampling penarikan sampel dari populasi tidak menggunakan dasar 

peluang tetapi ditentukan oleh peneliti berdasarkan kebutuhan (Sudjana, 1989: 

86).  

Dengan dasar tersebut, maka Peneliti menggunakan cara Probability 

sampling dengan teknik area sampling berdasarkan kelompok wilayah kecamatan 

yang ada di kota Semarang. Sehingga penelitian ini mengambil sampel 16 sekolah 

dengan jumlah guru sejarah sebagai berikut: 
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                                            Tabel 1 

Jumlah sampel Guru mata pelajaran sejarah di kota Semarang tahun 

ajaran 2003/2004 

 

No Nama Sekolah Status Alamat  Jumlah 
guru  

1 SMA 2 Negeri Jl. Sendangguwo Baru 
1,Gemah Pedurungan  

1 

2 SMA 4 Negeri Jl. Karangrejo raya 12 
A,Srondol Wetan, 
Banyumanik 

1 

3 SMA 8 Negeri Jl. Raya Tugu, Tambakaji, 
Ngalian 

1 

4 SMA 11 Negeri Jl. Lamper Tengah, 
Semarang Selatan 

1 

5 SMA 12 Negeri Jl. Raya Gunung Pati, 
Plalangan , Gunung Pati 

1 

6 SMA 14 Negeri Jl. Kokrosono, Panggung 
Lor, Semarang Utara 

1 

7 SMA 15 Negeri Jl. Kedung Mundu Raya, 
Tembalang 

1 

8 SMA Kyai Ageng 
Pandanaran 

Diakui Jl. Brigjen S. Sudiarto 599, 
Pedurungan Kidul, 
Pedurungan 

1 

9 SMA Nasional Diakui Jl. Banyumanik Raya Barat 
1 

1 

10 SMA Theresiana 2 Disamak Jl. Gajah Mada 91, Miroto, 
Semarang Tengah 

1 

11 SMA Islam Sultan 
Agung 

Disamak Jl. Mataram 657, Semarang 
Selatan 

1 

12 SMA Teuku Umar Disamak Jl. Karang rejo Tengah IX 
99, Gajah Mungkur 

1 

13 SMA 
Muhammadiyah 1 

Disamak Jl. Tentara Pelajar 91, 
Jomlang, Candisari 

1 

14 SMA Kristen 
YSKI 

Disamak Jl. Sidodadi Timur 23, 
Karang Tempel, Semarang 
Timur 

1 

15 SMA Kesatrian 1 Disamak Jl. Pamularsih 116, 
Gisikdrono, Semarang Barat 

1 

16 SMA YPE Disamak Jl. Sukorejo Sampangan, 
Sukorejo, Gunung Pati 

1 
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B. Variabel  Penelitian  

 Variabel penelitian adalah ciri atau karakteristik dari individu, objek 

peristiwa yang nilainya bisa berubah-ubah (Sudjana,1989:11). Ciri-ciri tersebut 

memungkinkan untuk dilakukan pengukuran baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Proses evaluasi belajar mata pelajaran sejarah yang dilaksanakan guru pada 

SMA  di kota Semarang tahun ajaran 2003/2004, yang meliputi sub variabel 

sebagai berikut: 

a. Sub variabel persiapan 

b. Sub variabel pelaksanaan 

c. Sub variabel pengolahan 

2. Kelemahan-kelemahan penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran 

sejarah yang dilaksanakan guru pada SMA di kota Semarang tahun ajaran 

2003/2004 

C. ALAT PENGUMPULAN DATA  

Alat ukur yang digunakan dalam  pengumpulan data adalah  sebagai 

berikut:  

1.  Kuesioner  

Menurut Maman Rachman (1999:85) yang dimaksud dengan  

kuesioner adalah suatu alat pengumpulan data dengan cara menyampaikan 

pertanyaan tertulis atau dijawab secara tertulis oleh responden.  

Dalam penelitian ini  kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang 

ditujukan pada guru mata pelajaran sejarah sebagai responden (pelaksana/ 



 

 

29

subjek evaluasi) yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai penilaian 

proses dan hasil belajar mata pelajaran sejarah yang dilaksanakan guru pada 

SMA di kota Semarang tahun ajaran 2003/ 2004.    

2.  Dokumentasi  

Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan transkrip atau buku. Dalam penelitian ini 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang jumlah populasi 

dan sampel yaitu data-data mengenai jumlah guru mata pelajaran sejarah SMA 

di kota Semarang pada tahun 2003/ 2004, dan juga berupa catatan yang 

berkaitan dengan usaha-usaha pemecahan masalah dari penelitian yang 

dilakukan.   

3. Wawancara  

Wawancara dilaksanakan untuk melengkapi data yang diperoleh 

dengan kuesioner. Sedangkan wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

terbuka artinya peneliti menanyakan apa saja yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penilaian proses dan hasil  belajar pada mata pelajaran sejarah. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

 1. Uji Validitas Instrumen  

Untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam pengumpulan data, maka 

perlu diukur validitasnya. Menurut Sudjana (1989:117), validitas berkenaan 

dengan ketetapan alat ukur terhadap konsep yang diukur sehingga betul-betul 

mengukur apa yang seharusnya diukur.  
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Validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas konstruk. Validitas 

konstruk adalah bangunan pengertian yang dapat menerangkan varian dari tes dan 

arti dari tes tersebut (Dewanto,1995:145). Dengan demikian validitas konstruk 

dapat diartikan sebagai valditas yang dilihat dari segi susunan kerangka atau 

rekaannya. Dan alat instrumen ini baru dapat dikatakan memiliki validitas 

konstruk apabila butir-butir atau soal item yang membangun tes tersebut benar-

benar telah dapat dengan secara tepat mengukur aspek-aspek yang akan diukur 

(Sudijono,1998:167).  Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

pqr =
pttp

2
p

2
t

pttp

ssr2ss

ssr

−÷
−  

(Guilford,1978:380) 

keterangan: 

pqr = validitas butir instrumen penelitian 

p   = bagian  

t    = total 

q   = t-p 

ts   = SD total 

ps   = SD bagian 

 

2. Reliabilitas Alat Ukur  

Reliabilitas alat ukur adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam 

mengukur apa yang diukurnya. Artinya kapanpun alat ukur tersebut digunakan 

akan memberikan hasil ukur yang sama (Sudjana,1989:120). Untuk mengukur 
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reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus Coefisien Alfa 

Cronbach: 

ttr  = (
1n

n
−

) (1- 2
t

2
i

a

a∑ ) 

keterangan :  

rtt          = koefisien reliabilitas tes 

n        = banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

1  = bilangan konstan  

∑ 2
ia = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

  at
2         = varian total 

 

E. Teknik  analisis data  

1. Analisis Deskriptif  

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif. Di dalam 

penelitian deskriptif sering dibedakan atas dua jenis penelitian menurut proses 

sifat dan analisis datanya, yaitu penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif  dan 

penelitian deskriptif yang bersifat developmental. Penelitian deskriptif yang 

bersifat eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status 

fenomena. Sedang penelitian deskriptif yang bersifat developmental bertujuan 

untuk mengetahui karakteristik perubahan dan pertumbuhan dari keadaan atau 

status objek penelitian dalam kurun waktu tertentu (Sudjana,1989:73). Dalam 

penelitian ini mengambil penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif, sehingga 

penelitian ini hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan 
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sesuatu. Apabila data telah terkumpul lalu diklasifikasi menjadi dua kelompok 

data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif untuk mengetahui status sesuatu yang 

dipresentasikan atau disajikan  berupa angka. 

Dalam  proses evaluasi, analisis butir merupakan bagian yang paling 

penting. Dengan analisis butir yang canggih dan ajeg, hasil evaluasi akan dapat 

diandalkan. Adapun langkah-langkah dalam analisis butir adalah sebagai berikut: 

1. Secara ideal untuk menganalisis butir diperlukan 300 sampai 400 orang testee 

yang dipilih dari beberapa sekolah, khusus untuk tujuan tersebut. Kemudian 

skor yang diperoleh ditata berdasarkan urutan dari yang paling tinggi ke yang 

paling rendah.  

2. Dari skor yang sudah ditata tersebut dipilih 27 % yang paling baik dan 27% 

yang paling jelek ( yang akan dibandingkan adalah kelompok yang terpandai 

dan  kelompok yang terkurang). 

3. Yang dicari  dalam analisis butir adalah: 

a. Tingkat Kesukaran (TK) 

Analisis ini menjawab pertanyaan berapa persen siswa yang dapat 

mengerjakan soal. Penafsiran terhadap angka persen itu dibalik, artinya 

semakin tinggi angka persen maka tingkat kesukaran semakin rendah. 

       b. Tingkat Pembeda (TP) 

Tingkat Pembeda adalah analisis untuk membedakan kemampuan siswa 

yang baik dan kurang baik. Jika realibilitas tinggi maka Tingkat Pembeda 

harus tinggi sedang Tingkat Pembeda sedang adalah 0,25 sampai dengan 

0,75. 
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      c    Analisis Distraktor 

Apabila distraktor ( opsion yang bukan kunci) tidak disenangi siswa yang 

diuji, maka distraktor itu harus diganti atau dibuang. Setiap distraktor yang 

dicantumkan harus mampu menarik siswa  untuk dipilih. Apabila sebagian 

besar kelompok pandai memilih distraktor, maka harus dipertimbangkan 

kembali kemungkinan kalimat dalam distraktor banyak mengandung 

elemen yang benar. 

       d.  Reliabilitas  

 Adalah proporsi dari varian dengan  varian yang sesungguhnya (J.P. 

Guilford,1978). Selanjutnya secara verbal reliabilitas dibagi menjadi tiga 

hal, yaitu: 

a. Konsistensi 

Keajegan hasil pengukuran internal (Julian, C. Stanley,1971) 

      b. Stabilitas  

Keajegan hasil pengukuran untuk jangka waktu tertentu.  

      c. Equivalensi 

Keajegan hasil pengukuran dari kelompok butir yang sama, dua bentuk 

tes di berikan pada  sekelompok testee dalam waktu singkat. 

Bila dibuat tabel, penyejajaran 3 reliabilitas dan prosedur pengujian 

akan terlihat  sebagai berikut: 
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                                       Tabel 2 

               Tipe Reliabilitas dan prosedur pengujian  

Tipe Reliabilitas Prosedur 
 a. Konsistensi Internal 

1. Koefisiensi Alpha (KA) 
2. Kruder-Richardson( KR-20) 
3. KR-21 
4. Split-Half dan Spearman 

Brown Formula   

Diberi tes sekali 
Sama dengan KA 
 
Sama dengan KA 
Diberi tes sama, hasil tes dibelah 
dua, dihitung dengan formula 
korelasi Product  Moment( PM).  

b. Stabilitas  

      PM( Product Moment) 

Tes yang sama diberikan dua kali 

pada kelompok yang sama 

c. Equivalensi 

      PM( Product Moment) 

Dua tes satu kelompok 

        ( Dewanto,1994:135) 

Untuk itu dalam hal ini rumus yang digunakan untuk menentukan 

validitas dan reliabilitas alat tes adalah sebagai berikut: 

Validitas dengan  menggunakan rumus Point biserial: 

q
p

S
MM

p
dt

tp
bi

−
=δ   

Keterangan: 

n
benarmenjawabyangtotalSkorM p

−−−−
=  

n
xM t

t
∑

=  

22 )(
n
xxS t

tdt
∑

−∑=  

 pq −= 1  

 
n

benarmenjawabyangsiswabanyaknyap −−−−
=  
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Sedangkan untuk menentukan reliabilitas  dengan menggunakan rumus 

Kuder Richardson(KR20): 

R11= ( )
S

qpS
)(

1n
n

2
t

ii
2

t ∑−
−

 

Keterangan: 

R11       = koefisien reliabilitas tes 

n        = banyaknya butir item 

1        = bilangan konstan 

St
2         = varian total 

Pi         = proporsi testee yang menjawab dengan betul butir item yang bersangkutan  

qi            =  proporsi testee yang jawabannya salah, atau qi=1-pi 

∑ iiqp = jumlah dari hasil perkalian antara pi dengan qi 



 
 

36 
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil penelitian  
 

Setelah melalui tahap pengumpulan data, tahap perhitungan dan akhirnya 

tahap analisa data, hasil penelitian tentang penilaian proses dan hasil belajar mata 

pelajaran sejarah  yang dilaksanakan guru pada SMA di kota Semarang tahun ajaran 

2003/2004 yang berjumlah 16 guru yang tersebar di kota Semarang, baik Negeri 

maupun Swasta adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan data penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran sejarah 

(lihat hal 75) akan dapat diketahui mengenai hasil perhitungan seperti pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3 
Sub variabel persiapan 

 
No 

Item 

Item soal Jumlah 

1 Perumusan Tujuan  75 

2 Penyampaian Tujuan  68 

3 Kesesuaian tujuan berdasarkan GBPP dan Satpel 74 

4 Perencanaan pelaksanaan penilaian  72 

5 Pemberitahuan pelaksanaan tes 77 

6 Kesesuaian antara soal tes dengan GBPP dan Satpel 67 

7 Penentuan kriteria penilaian  72 
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Tabel 4 
Sub variabel pelaksanaan 

 
No 

Item 

Item soal Jumlah 

8 Pelaksanaan tes dalam setiap pokok bahasan  67 

9 Pengawasan dalam pelaksanaan tes  74 

10 Pengaturan tempat duduk pada saat pelaksanaan tes  69 

11 Pemberian sanksi bagi siswa yang menyontek  75 

12 Pengawasan dalam evaluasi   57 

13 Penentuan waktu khusus di luar jam tatap muka untuk  
melaksanakan tes  

63 

14 Kesesuaian antara jumlah soal dengan waktu yang 
disediakan  

72 

15 Pemberian tugas kokurikuler untuk melengkapi 

penilaian   

70 

  

Tabel 5 
Sub variabel Pengolahan 

 
No 

Item 

Item soal Jumlah 

16 Pembagian hasil tes pada siswa  67 

17 Pertimbangan dalam pemberian nilai selaian dari hasil 
tes juga dari sikap dan perilaku siswa 

62 

18 Pengaruh Kepala Sekolah dalam menentukan nilai rapor 
siswa 

42 

19 Penganalisisan hasil evaluasi yang dilakukan Guru  44 
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Dengan melihat Data Hasil Perhitungan Bentuk-bentuk Penilaian (lihat hal 

76) dapat  diketahui hasil perhitungan untuk  bentuk-bentuk penilaian adalah sebagai 

berikut: 

1. Alat evaluasi yang berupa tes  

a. Essay tes, jumlah skor 78 dengan persentase rata-rata 18 persen, sehingga 

termasuk kategori sering digunakan. 

b.Pilihan ganda ,jumlah skor 47 dengan persentase rata-rata 11 persen, sehingga 

termasuk kategori jarang digunakan. 

c. Jawaban singkat , jumlah skor 56 dengan persentase rata-rata 13 persen, 

sehingga termasuk kategori kadang-kadang digunakan. 

d.Melengkapi jawaban, jumlah skor 36 dengan persentase rata-rata 8 persen, 

sehingga termasuk kategori jarang digunakan. 

e. Benar Salah, jumlah skor 16 dengan persentase rata-rata 4 persen, sehingga 

termasuk kategori tidak pernah digunakan.  

f. Menjodohkan , jumlah skor 18 dengan persentase rata-rata 4 persen, sehingga 

termasuk kategori tidak pernah digunakan. 

2. Alat evaluasi yang berupa non tes.  

a.  Skala sikap, jumlah skor 75 dengan persentase rata-rata 17 persen, sehingga 

termasuk kategori sering digunakan.. 

b. Observasi, jumlah skor 50 dengan persentase rata-rata 12 persen, sehingga 

termasuk kategori  kadang-kadang digunakan. 

c.  Catatan Harian, jumlah skor 54 dengan persentase rata-rata 13 persen, 

sehingga termasuk kategori  kadang-kadang digunakan.  
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B. Uji Alat Evaluasi dan Uji Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini mengambil data dari hasil evaluasi sumatif mata 

pelajaran sejarah  kelas I semester 2  pada  siswa SMA di kota Semarang tahun 

ajaran 2003/ 2004.  Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui validitas, reliabilitas 

,daya beda dan tingkat kesukaran butir yang meliputi sebagai berikut : 

1. Uji Validitas butir menggunakan rumus Point biserial  

Rpbi= 
q
p

SD
MM

t

tp −   

Keterangan: 

Mp= 
n

benarmenjawabyangtotalskor −−−−  

Mt= 
n
xt∑  

SDt= ∑ ∑−
n
xt

xt
2

2 )(
 

q= 1-p 

p= banyaknya siswa yang  menjawab benar  
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Tabel 6 

Hasil perhitungan untuk mengetahui koefisien korelasi rpbi dalam rangka   uji 
validitas item butir soal Ulangan Umum kelas I Semester 2 pada SMA di kota 

Semarang tahun ajaran 2003/2004 

 
No 

Item 
Mp Mt SDt P Q 

Rpbi=
n

MM tp −

q
p  

Interpre
tasi 

1 14,207 12,76 3,98 0,73 0,28 0,507 rpbi>rt  Valid 
3 14,036 12,76 3,98 0,69 0,31 0,478 rpbi>rt Valid 
6 13,625 12,76 3,98 0,60 0,40 0,266 rpbi>rt Valid 
9 13,293 12,76 3,98 0,51 0,49 0,137 rpbi< rt Invalid 
12 14,356 12,76 3,98 0,74 0,26 0,677 rpbi>rt Valid 
15 14,129 12,76 3,98 0,68 0,33 0,494 rpbi>rt Valid 
16 14,096 12,76 3,98 0,65 0,35 0,457 rpbi>rt Valid 
17 12,741 12,76 3,98 0,73 0,28 0,008 rpbi< rt Invalid 
18 13.136 12,76 3,98 0,74 0,26 0,159 rpbi<rt Invalid 
21 14,143 12,76 3,98 0,53 0,48 0,36 rpbi>rt Valid 
24 13,404 12,76 3,98 0,59 0,41 0,194 rpbi< rt Invalid 
27 13,035 12,76 3,98 0,71 0,29 0,108 rpbi< rt Invalid 
30 14,422 12,76 3,98 0,56 0,44 0,470 rpbi>rt Valid 
33 13,979 12,76 3,98 0,61 0,39 0,383 rpbi>rt Valid 
36 14,540 12,76 3,98 0,56 0,44 0,504 rpbi>rt Valid 
38 13,422 12,76 3,98 0,63 0,38 0,212 rpbi< rt Invalid 
40 14,549 12,76 3,98 0,64 0,36 0,263 rpbi>rt Valid 
43 14,250 12,76 3,98 0,55 0,45 0,413 rpbi>rt Valid 
46 14,547 12,76 3,98 0,66 0,34 0,626 rpbi>rt Valid 
49 13,370 12,76 3,98 0,68 0,33 0,219 rpbi>rt Valid 

  

2. Uji Reliabilitas  

Untuk menguji reliabilitas alat ukur menggunakan rumus Kuder Richardson  

KR20= 2

2

)((
St

qpSt
in

n ii∑−
−

) 
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Keterangan: 

R11= koefisien reliabilitas tes  

n   =banyaknya butir item 

1   = bilangan konstan 

St2 = varian Total 

PI   = proporsi testee yang menjawab dengan betul butir item yang bersangkutan  

qI   = proporsi testee yang jawabannya salah , atau qI= 1-pI 

∑ iiqp = jumlah dari hasil perkalian antara pI dengan qI 

 Dari data yang diperoleh diketahui jika  

∑ xt   = 1021 

=∑ 2xt 14291 

∑ iiqp = 4,52 

N         = 80 

St2= 
N

N
xtxt

2
2 )(
−∑

 

     = 
80

80
)1021(14291

2

−
 

           =15,76  kemudian masuk rumus  

R11= )
76,15

52,476,15)(
120

20( −
−

 

    = 0,75 ( r  > 0,70 berarti reliabel )   
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3. Uji Daya Beda butir tes dengan rumus  

D= PA- PB atau D= 
JB
BB

JA
BA

−  

keterangan:  

PA= Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB= Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

BA= Banyaknya testee kelompok atas (the higher group) yang dapat menjawab 

benar 

JA= jumlah testee yang termasuk dalam kelompok atas 

BB= Banyaknya testee kelompok bawah (the lower group) yang dapat menjawab 

benar 

JB= Jumlah testee yang termasuk dalam kelompok bawah  

 

Shingga bila dibuat tabel dapat  dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 7 

Uji Daya Beda butir Soal 

 
Butir item 

No  
PA 

( 
JA
BA ) 

PB 

( )
JB
BB  

D=PA- PB 

1 0,80 0,36 0,43 
3 0,83 0,53 0,29 
6 0,83 0,23 0, 60 
9 0,73 0,20 0,53 
12 0,80 0,30 0,50 
15 0,90 0,43 0,47 
16 0,93 0,23 0,70 
17 0,80 0,43 0,37 
18 0,73 0,57 0,16 
21 0,73 0,27 0,46 
24 0,70 0,33 0,37 
27 0,67 0,56 0,11 
30 0,70 0,40 0,30 
33 0,80 0.36 0,44 
36 0,77 0,23 0,54 
38 0,87 0,23 0,64 
40 0,77 0,40 0,37 
43 0,70 0,57 0,13 
46 0,83 0,36 0,47 
49 0,60 0,43 0,17 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat  dengan kriteria sebagai berikut: 

a. 0,00-0,20 berarti daya beda jelek (poor) 

b. 0,20-0,40 berarti daya beda cukup ( satisfactory) 

c. 0,40-0,70 berarti daya beda baik(good) 

d. 0,70-1,00 berarti daya beda baik sekali (excellent) 
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4. Uji  Tingkat Kesukaran( IK) butir soal  dengan menggunakan rumus  

       IK= 
n

betuljawababan −  

Tabel 8 

Uji Tingkat Kesukaran Butir  Soal 

 
Butir item 

No 
Jawaban Benar 

 IK= 
n

benarjawaban −  

1 58 0,73 
3 55 0,69 
6 48 0,60 
9 41 0,51 
12 59 0,74 
15 54 0,68 
16 52 0,65 
17 58 0,73 
18 59 0,74 
21 42 0,53 
24 47 0,59 
27 57 0,71 
30 45 0,56 
33 49 0,61 
36 45 0,56 
38 50 0,63 
40 51 0,64 
43 44 0,55 
46 53 0,66 
49 54 0,68 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat kesukaran(IK)  soal dengan: 

a. p 0,00 s.d 0,30 adalah soal sukar 

b. p 0,30 s.d 0.70 adalah soal sedang 

c. p 0,70 s. d 1,00 adalah soal mudah   
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 Uji Instrumen Penelitian  

 Validitas instrumen dengan menggunakan rumus validitas Construk  Guilford  

dengan rumus  

rpq=
pttppt

pttp

ssrss

ssr

222 −÷

−
 

Keterangan:  

rpq= validitas butir instrumen penelitian  

p= bagian 

t= total 

q=t-p 

st= SD total 

sp= SD bagian  

Uji validitas  instrumen dalam tabel akan disajikan  sebagai berikut: 
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Tabel 9 

Uji Validitas Instrumen 

 
No. Butir rxy rpq R tabel Keterangan 

1 0.692 0,630 0,3383 Valid 
2 0,813 0,755 0,3383 Valid 
3 0,694 0,630 0,3383 Valid 
4 0,528 0,407 0,3383 Valid 
5 0,502 0,339 0,3383 Valid 
6 0,602 0,511 0,3383 Valid 
7 0,652 0,431 0,3383 Valid 
8 0,655 0,605 0,3383 Valid 
9 0,769 0,687 0,3383 Valid 
10 0,576 0,491 0,3383 Valid 
11 0,731 0,507 0,3383 Valid 
12 0,567 0,513 0,3383 Valid 
13 0,595 0,531 0,3383 Valid 
14 0,829 0,790 0,3383 Valid 
15 0,656 0,599 0,3383 Valid 
16 0,839 0,755 0,3383 Valid 
17 0,849 0,763 0,3383 Valid 
18 0,833 0,817 0,3383 Valid 
19 0,576 0,512 0,3383 Valid 

Uji  Reliabilitas Instrumen  

a. Dengan menggunakan rumus Alfa Cronbach  

R11= )1)(
1

(
2

∑
∑−

− t

i

s
a

n
n  

Dengan  

∑
∑ −

=
n

n
xx

ai

2
2

2  

∑ = 12672a  

∑ = 053382 .st  
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           masuk rumus alfa  

r11= 
38035
12671

119
19

−
−

)(( )       

    = )((
18
19 0,9667) 

    = 0,7305 ( berarti >0,70, r11= reliabel )  

C. Uji Hipotesis 

Untuk  menguji hipotesis dalam penelitian ini, maka  perlu diperhatikan 

seperti dalam tabel sebagai berikut:                 

Tabel 10 

Hasil perhitungan variabel Pelaksanaan Proses Evaluasi Belajar Mata Pelajaran 
Sejarah yang dilaksanakan Guru pada  SMA di kota Semarang tahun ajaran 

2003/2004 

 
Nama 

Subyek 
Persiapan Pelaksanaan Pengolahan Jumlah(n) Persen   

(%) 
A 25 39 18 82 86,3 

B 32 25 5 62 65,3 
C 31 35 14 80 84,2 
D 32 33 12 77 81,1 
E 32 38 14 84 88,4 
F 31 37 15 83 87,4 
G 34 36 16 86 90,5 
H 34 37 14 85 89,5 
I 35 35 13 83 87,4 
J 30 38 13 81 85,3 
K 34 28 19 81 85,3 
L 28 30 13 71 74,7 
M 27 35 13 75 78,9 
N 34 34 9 77 81,2 
O 34 34 16 84 88,4 
P 32 33 11 76 80 

Jumlah 
Total 

505 547 215 1267 100 
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Berdasarkan tabel di atas  dapat dilihat  bahwa jumlah skor (n) dari 

responden yang mengisi angket  adalah > 50. Dengan ketentuan bahwa: 

1. Jumlah Skor 0-50 berarti  tidak melaksanakan proses evaluasi sesuai dengan 

pedoman baku.  

2. Jumlah skor 51-100 berarti melaksanakan proses evaluasi sesuai dengan pedoman 

baku. 

Dengan demikian berdasar ketentuan tersebut di atas, H1
  yang menyatakan 

bahwa 16 guru melaksanakan proses evaluasi sesuai dengan pedoman baku  diterima. 

Untuk mengetahui pelaksanaan pengolahan alat tes evaluasi maka dapat dilihat 

dalam tabel di bawah ini: 

                                                    Tabel 11 

Pelaksanaan Pengolahan alat tes 

 
Nama Subyek Jumlah Skor Persen (%) 

A 18 90 
B 5 25 
C 14 70 
D 12 60 
E 14 70 
F 15 75 
G 16 80 
H 14 70 
I 13 65 
J 13 65 
K 19 95 
L 13 65 
M 13 65 
N 9 45 
0 16 80 
P 11 55 
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Keterangan:  

a. Hasil > 60 persen berarti baik 

b. Hasil < 60 persen berarti kurang baik  

Dengan demikian berarti ada beberapa guru yang  kurang memenuhi 

standar dalam melaksanakan pengolahan alat tes hasil belajar, jadi  H2 diterima.. 

Terlebih diketahui dari hasil analisis Tngkat kesukaran (TK), daya beda(DB),dan 

Reliabilitas dinyatakan dalam  tabel di bawah ini.  

                                           Tabel 12 

Hasil analisis Tingkat Kesukaran( IK), Daya Beda(DB), dan Reliabilitas  
dalam persen 

  
Butir item no IK(%) DB(%) Reliabilitas(%) 

1 73 43 75 
3 69 29 75 
6 60 60 75 
9 51 53 75 
12 74 50 75 
15 68 47 75 
16 65 70 75 
17 73 37 75 
18 74 16 75 
21 53 46 75 
24 59 37 75 
27 71 11 75 
30 56 30 75 
33 61 44 75 
36 56 54 75 
38 63 64 75 
40 64 37 75 
43 55 13 75 
46 66 47 75 
49 68 17 75 

Sehingga untuk mengetahui kelemahan- kelemahan  penilaian proses dan 

hasil belajar mata pelajaran sejarah yang dilaksanakan guru dapat diketahui dengan 
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menggunakan  persentase dari perolehan skor yang telah dijawab oleh responden 

dengan menggunakan rumus 

 %= 
N
n
×    100 

Keterangan:  

%: persentase skor yang diperoleh 

n: skor yang diperoleh 

N: skor yang ideal 

 

Maka berdasar rumus di atas dapat dihitung persentase pada setiap tahap 

pelaksanaan proses evaluasi yang meliputi,  sebagai berikut: 

1. Persiapan= 100
1267
505

×  = 39,86 persen 

2. Pelaksanaan= 100
1267
547

× = 43,17 persen 

3. Pengolahan= 100
1267
215

× = 16, 97 persen 

Dengan ketentuan bahwa : 

1. Kelemahan pada taraf besar antara 10  persen sampai dengan  39 persen  

2. Kelemahan pada taraf sedang antara 40 persen sampai dengan 69 persen  

3. Kelemahan pada taraf kecil antara 70 persen sampai dengan 100 persen 
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Maka berarti dalam tahap persiapan,  kelemahan proses evaluasi pada taraf 

sedang, dan begitu pula dalam tahap pelaksanaan kelemahan proses evaluasi  juga 

pada taraf sedang, sedangkan dalam tahap pengolahan proses evaluasi kelemahan 

pada taraf besar. Jadi berdasar tabel di atas guru mengalami kelemahan yang besar 

pada pengolahan terutama mengenai penganalisisan hasil evaluasi siswa. Dengan 

demikian H2 yang menyatakan bahwa 11 guru mengalami kelemahan dalam 

pelaksanaan  proses evaluasi belajar mata pelajaran sejarah diterima.     

C. Pembahasan  

Secara keseluruhan hasil penelitian tentang penilaian proses dan hasil 

belajar mata pelajaran sejarah yang dilaksanakan guru pada SMA di kota Semarang 

tahun ajaran 2003/2004 yang meliputi variabel penilaian proses dan hasil belajar 

mata pelajaran sejarah dan variabel kelemahan penilaian proses dan hasil belajar 

akan diuraikan seperti di bawah ini: 

Dengan melihat hasil kuesioner pada data mengenai bentuk-bentuk evaluasi 

atau penilaian, bentuk evaluasi dalam ulangan harian yang sering digunakan  adalah 

soal essay, karena hal ini dianggap lebih praktis dan efisien dan lebih mengutamakan 

analisis jawaban dengan harapan sejauh apakah pemahaman siswa terhadap pelajaran 

yang sudah diterimanya., dan hal ini berbeda dalam Ulangan Umum Semester  yang 

mana terdapat bentuk soal pilihan ganda dan essay dengan lebih menekankan pada 

obyektifitas  butir soal tes. Sehingga dapat diketahui bahwa ada tujuh macam alat 

evaluasi yang digunakan dalam evaluasi mata pelajaran sejarah yaitu Essay tes 

dengan persentase rata-rata 18 persen termasuk dalam kriteria sering digunakan, 

pilihan ganda  dengan persentase rata-rata 11 persen termasuk dalam kriteria kadang-
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kadang, jawaban singkat dengan persentase rata-rata 13 persen termasuk kriteria 

kadang-kadang  dan skala sikap dengan persentase rata-rata 17 persen termasuk 

dalam kriteria sering digunakan, observasi dan catatan harian masing-masing 12 

persen dan 13 persen termasuk kategori kadang-kadang.  Dengan alat evaluasi yang 

digunakan  tersebut di atas dirasa sudah mampu untuk mengungkap keberhasilan 

siswa dalam proses belajar mengajar dalam proses belajar mengajar. 

Variabel penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran sejarah pada sub 

variabel persiapan termasuk kelemahan sedang. Dalam tahap persiapan ini terlihat 

bahwa dalam membuat soal tes Bapak/Ibu guru tidak selalu berdasar pada satpel 

(item No. 6), dan Bapak/Ibu guru tidak selalu mengadakan tes pada setiap pokok 

bahasan materi yang sudah disampaikan (item No. 8). 

  Sedang pada sub variabel pelaksanaan termasuk kelemahan sedang, 

namun demikian ada hal yang perlu diperhatikan yaitu untuk item No. 12 bahwa 

Guru kesulitan mengawasi siswa dalam mengerjakan soal. Walaupun bentuk soal 

dibuat 2 jenis tes A dan tes B atau tes Kanan dan tes Kiri yang berbeda namun belum 

tentu hasil tes yang mereka kerjakan adalah hasil jerih payah mereka sendiri, hal ini 

terbukti dari jawaban yang mereka isikan tidak jauh berbeda dengan teman-

temannya. Dan dari hasil wawancara diperoleh penjelasan dari kebanyakan guru 

melaksanakan tes evaluasi (khususnya tes formatif ) waktunya bersamaan dengan 

waktu pelajaran, hal ini sebenarnya kurang tepat karena akan merugikan siswa, 

dimana dalam penyampaian materi pelajaran kadang ada materi yang dipadatkan 

sehingga hal ini akan merugikan siswa. 
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Untuk sub variabel pengolahan mempunyai kelemahan besar, namun 

perlu diperhatikan bahwa di dalam pengolahan nilai siswa, selain hasil kognitif yang 

diperhatikan tetapi juga afektif dan psikomotor. Sedang Kepala Sekolah dan Guru 

lain tidak begitu mempengaruhi penilaian. (item No. 18 dan 19). Jadi Bapak/Ibu guru 

mata pelajaran sejarahlah yang menjadi evaluator tunggal yang di sini kedudukannya 

sebagai kunci pemegang  pemberi nilai siswa. 

Dalam proses pelaksanaan evaluasi mata pelajaran sejarah, Bapak/Ibu 

guru sering menggunakan alat tes yang berbentuk essay untuk ulangan-ulangan 

harian (tes formatif) daripada objective tes, benar/salah, menjodohkan ,maupun 

melengkapi jawaban, karena essay tes dianggap lebih efektif dan efisien. 

Kegiatan proses evaluasi merupakan sebuah rangkaian atau prosedur yang 

meliputi : 

1. Perencanaaan 

Perencanaan ini meliputi pembuatan kisi-kisi soal sesuai dengan tujuan 

pelajaran, penyusunan soal beserta kunci jawabannya.  Dari kuesioner  diketahui 

bahwa Bapak/Ibu  hanya beberapa yang melakukan perencanaan secara matang. 

2. Uji Coba 

Sebelum pelaksanaan evaluasi , seharusnya Bapak/Ibu guru melakukan 

uji coba soal untuk mengetahui validitas dan reliabilitas soal, namun pada 

kenyataannya uji coba tidak pernah dilakukan  dan biasanya diganti dengan 

pertanyaan lisan  ketika proses belajar mengajar. 
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3. Pelaksanaan 

Berdasar  sistem semester , setiap  sekolah mengadakan Ulangan Harian 

Terprogram (UHT) minimal tiga kali dalam satu semester dan Ulangan Umum 

Bersama setiap akhir semester. 

Pada garis besarnya, waktu diselenggarakannya evaluasi dapat dikategorikan 

menjadi dua periode waktu, antara lain: 

1. Selama periode pertemuan kelas dengan mengobservasi : 

2. Kuantitas dan kualitas partisipasi kelas. 

a. Pertanyaan –pertanyaan yang diajukan oleh para siswa 

b. Hubungan-hubungan dikalangan para siswa satu dengan yang lainnya  

c. Perbuatan atau kegiatan secara bebas yang dilakukan oleh siswa 

(Volunteering work). 

d. Ekspresi-ekspresi yang dinyatakan oleh para siswa. 

e. Ketrampilan dalam mempergunakan bahan dan alat. 

f. Komentar-komentar yang dikemukakan siswa. Bahan atau peralatan yang 

dibawa siswa ke sekolah. 

2. Pada awal permulaan Unit(kegiatan pendahuluan ) dan pada akhir pengajaran unit(   

kegiatan kulminasi), Bapak/ibu guru mengevaluasi : 

a. Diskusi-diskusi 

b. Ceklist 

c. Test 

d. Evaluasi oleh teman-teman se-kelas 

e. Tes yang telah dibakukan  
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f. Kerja kelompok dan kerja individual. 

4. Pengolahan          

Setelah melaksanakan evaluasi maka Bapak/Ibu guru segera melakukan 

analisis hasil dan analisis butir  untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai 

materi pelajaran yang telah disampaikan, sehingga segera dilakukan remidi bagi 

siswa yang memperoleh nilai kurang. 

5. Laporan/ Hasil  

Setelah menganalisis hasil nilai siswa maka Bapak/Ibu guru memasukkan 

nilai siswa dalam buku nilai yang berguna untuk pengisian nilai rapor, dan ini 

berguna dalam administrasi selanjutnya.  

 

A. Pentingnya evaluasi: 

Berdasarkan wawancara pada Bapak/Ibu Guru maka betapa pentingnya 

evaluasi tersebut dilakukan demi keberlangsungan proses pengajaran dan pendidikan. 

Dan Evaluasi sendiri sangat berguna  bagi banyak pihak  yang terkait, antara lain:  

1. Bagi guru, guna menentukan menemukan status sekarang pada setiap individu 

siswa, untuk menentukan tujuan , menentukan hasil belajar (achievement) , dan 

kemajuan belajar siswa, untuk menentukan minat siswa, untuk memberikan 

bimbingan kepada siswa.  

2. Bagi guru-guru lainnya yang mengajar kelas yang sama sebagai bahan 

perbandingan.  

3. Bagi para siswa sendiri guna menentukan apakah dia mengalami kemajuan atau 

kemunduran dalam pelajarannya.  
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4. Bagi orang tua, yang kebanyakan berminat untuk mengetahui keadaan dan hasil 

belajar anaknya. 

5. Bagi para petugas (official) sekolah, untuk menentukan hal-hal yang perlu 

mendapat konsentrasi oleh sekolah dalam rangka perbaikan dan pengembangan, 

melengkapi data tentang para siswa yang mana penting dalam rangka penyusunan 

program-program baru atau untuk mengembangkan tafsiran yang positif oleh 

umum. Selain dari itu , juga penting untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan 

hasil belajar antara sekolah-sekolah lainnya yang sejenis. 

6. Hasil evaluasi juga penting bagi para siswa yang kelak akan bekerja sebagai bahan 

rekomendasi bagi perusahaan.  

7. Bagi sekolah lanjutan berikutnya atau bagi lembaga pendidikan lainnya dimana 

siswa bersangkutan akan melanjutkan studinya. 

8. Bagi bimbingan personel, karena memberikan data tentang tingkat kemampuan 

dan atau kelemahan seorang siswa. Jadi penting jadi counselor  

B. Aspek-aspek yang dievaluasi: 

Dalam proses evaluasi mata pelajaran sejarah , aspek-aspek yang 

dievaluasi  oleh Bapak/Ibu guru lebih menekankan pada kemampuan berpikir kritis , 

konsep-konsep utama  dalam mata pelajaran sejarah, dan kepribadian. Bapak /Ibu 

guru di sini masih  mengindahkan  aspek-aspek lainnya seperti sejumlah besar 

ketrampilan, minat-minat pribadi, nilai-nilai sosial, keluasan cakrawala berpikir atau 

pandangan , kemampuan membaca bermacam-macam bahan bacaan yang berbeda-

beda, kemampuan berkomunikasi, penghargaan terhadap waktu (Sence of Time), 

informasi dan pengetahuan dunia, dll. 
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C. Hasil  Analisis Ulangan Umum Sekolah Menengah Atas kelas I semester 2 tahun 

ajaran 2003/2004.  

Dalam pelaksanaan Ulangan Umum Sekolah Menengah Atas kelas I 

semester 2 tahun ajaran 2003/2004 didapat bahwa hasil evaluasi dengan sampel 80 

siswa dari 16 sekolah adalah sebagai berikut. Dari 20 butir item tes yang dianalisis 

dapat diketahui bahwa item no.1 dengan jumlah 58, tingkat kesukaran 0,73 termasuk 

soal mudah dan daya beda 0,43 termasuk kategori baik, item no.3 dengan jumlah 55, 

tingkat kesukaran 0,69 termasuk soal sedang dan daya beda 0,29 termasuk kategori 

cukup, item no.6 dengan jumlah 48, tingkat kesukaran 0,60 termasuk soal sedang dan 

daya beda 0,60 termasuk kategori baik, item no.9 dengan jumlah 41, tingkat 

kesukaran 0,51 termasuk soal sedang dan daya beda 0,53 termasuk kategori baik, 

item no.12 dengan jumlah 59, tingkat kesukaran 0,74 termasuk soal mudah dan daya 

beda 0,50 termasuk kategori baik, item no.15 dengan jumlah54, tingkat kesukaran 

0,68 termasuk soal sedang dan daya beda 0,47 termasuk kategori baik, item no.16 

dengan jumlah 52, tingkat kesukaran 0,65 termasuk soal sedang dan daya beda 0,70 

termasuk kategori baik, item no.17 dengan jumlah 58, tingkat kesukaran 0,73 

termasuk soal mudah dan daya beda 0,37 termasuk kategori cukup, item no.18 

dengan jumlah 59, tingkat kesukaran 0,74 termasuk soal mudah dan daya beda 0,16 

termasuk kategori jelek, item no.21 dengan jumlah 42, tingkat kesukaran 0,53 

termasuk soal sedang dan daya beda 0,46 termasuk kategori baik, item no.24 dengan 

jumlah 47, tingkat kesukaran 0,59 termasuk soal sedang dan daya beda 0,37 

termasuk kategori cukup, item no.27 dengan jumlah 57, tingkat kesukaran 0,71 

termasuk soal mudah dan daya beda 0,11 termasuk kategori jelek, item no.30 dengan 
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jumlah 45, tingkat kesukaran 0,56 termasuk soal sedang dan daya beda 0,30 

termasuk kategori cukup, item no.33 dengan jumlah 49, tingkat kesukaran 0,61 

termasuk soal sedang dan daya beda 0,44 termasuk kategori baik, item no.36 dengan 

jumlah 45, tingkat kesukaran 0,56 termasuk soal sedang dan daya beda 0,54 

termasuk kategori baik, item no.38 dengan jumlah 50, tingkat kesukaran 0,63 

termasuk soal sedang dan daya beda 0,64 termasuk kategori baik, item no.40 dengan 

jumlah 51, tingkat kesukaran 0,64 termasuk soal sedang dan daya beda 0,37 

termasuk kategori cukup, item no.43 dengan jumlah 44, tingkat kesukaran 0,55 

termasuk sedang dan daya beda 0,13 termasuk kategori jelek, item no.46 dengan 

jumlah 53, tingkat kesukaran 0,66 termasuk soal sedang mudah dan daya beda 0,47 

termasuk kategori baik, item no.49 dengan jumlah 54, tingkat kesukaran 0,68 

termasuk soal sedang dan daya beda 0,17 termasuk kategori jelek. 

D. Fungsi Proses Evaluasi  :  

Dengan telah selesainya tahapan dalam  proses evaluasi belajar mata 

pelajaran sejarah yang dilaksanakan guru  pada SMA di kota Semarang  tahun ajaran 

2003/2004, maka jelaslah bahwa proses evaluasi ini berfungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi untuk Kelas   

- mengadakan diagnosis tindakan kesulitan belajar siswa 

- mengevaluasi celah antara bakat dan pencapaian 

- menaikkan tingkat prestasi  

- mengelompokkan siswa dalam kelas pada waktu metode kelompok  

- merencanakan kegiatan Proses Belajar Mengajar untuk siswa secara 

perseorangan.  
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- menentukan siswa mana yang memerlukan bimbingan khusus  

-  menentukan tingkat pencapaian untuk tiap-tiap anak. 

2. Fungsi untuk Bimbingan  

- menentukan arah pembicaraan dengan orang tua tentang anak-anak mereka 

- membantu siswa mencapai tujuan pendidikan dan jurusan 

- memberi kesempatan pada pembimbing, guru, orang tua  dalam memahami 

kesulitan anak. 

3. Fungsi administrasi  

 - memberi petunjuk dalam mengelompokkan siswa 

 - penempatan siswa baru  

- membantu siswa memilih kelompok  

 - menilai kurikulum 

- memperluas hubungan masyarakat  (public relation) 

- menyediakan informasi untuk badan-badan lain di luar sekolah  
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BAB V 

PENUTUP 

 
A.  Simpulan  

Berdasarkan hasil atau pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dalam tes formatif, alat evaluasi yang berupa essay tes lebih sering digunakan 

daripada alat evaluasi yang berupa pilihan ganda, melengkapi jawaban, benar/ 

salah,dan menjodohkan. Hal ini berbeda dengan tes sumatif pada Ulangan Umum  

semester, alat evaluasi terdiri dari pilihan ganda dan essay tes. 

2. Bapak/ Ibu Guru telah melaksanakan proses evaluasi sesuai dengan pedoman 

baku yang meliputi: perencanaan, uji coba, pelaksanaan, dan pengolahan. 

3. Ada beberapa kelemahan yang dihadapi Guru dalam melaksanakan proses 

evaluasi belajar mata pelajaran sejarah. Antara lain: kurangnya keterampilan 

dalam penyusunan soal yang baik sehingga kurang memperhatikan validitas dan 

reliabilitas, dan lagi kurang berpengalaman dalam melakukan penganalisisan butir 

item tes yang meliputi Daya Beda( DB) soal, Tingkat Kesukaran(IK), distraktor, 

sehingga kurang memenuhi standar dalam pengolahan  hasil evaluasi. 

4. Kelemahan dalam proses evaluasi terbesar terletak pada sub variabel pengolahan 

yaitu 16,97 persen. Sedang pada sub variabel persiapan 39,86 persen dan sub 

variabel pelaksanaan 43,17 termasuk kelemahan sedang.  

5. Hasil analisis butir item tes Ulangan Umum pada SMA kelas I semester 2 tahun 

ajaran 2003/ 2004  merupakan salah satu contoh alat tes yag sesuai dengan 

pedoman baku, tetapi belum dapat dikatakan sebagai alat tes yang sesuai  standar  
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karena dalam analisis  Daya Beda(DB) dan Tingkat Kesukaran(IK) butir item tes 

tidak  semua  dikatakan sebagai butir tes yang baik untuk alat evaluasi.  

B. Saran  

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan : 

1. Bapak/ Ibu Guru mempertimbangan dalam menentukan tujuan-tujuan umum serta 

persyaratan tes, menyusun kisi-kisi, memilih tipe-tipe soal, menentukan taraf 

kesukaran soal (IK), daya beda(DB), menyiapkan penulisan dan penyusunan soal, 

penelaahan soal, dan pengujian butir-butir soal, pelaksanaan dan pengolahan 

evaluasi hasl belajar sesuai dengan pedoman baku.  

2. Bapak/ Ibu Guru agar selalu meningkatkan kemampuannya dalam keterampilan 

menulis soal yang baik dan sesuai dengan standar  serta memperhatikan  proporsi 

penilaian baik ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. 

3. Bapak/ ibu Guru agar mengadakan pelatihan analisis butir tes dengan tujuan untuk 

mengetahui akurat dan tidaknya hasil evaluasi. 

4. Alat evaluasi  atau item butir tes harus mampu merangsang berpikir kritis sesuai 

dengan tingkat kematangan psikologi peserta didik sehingga evaluasi belajar 

bukan merupakan suatu hal yang menakutkan melainkan menjadi hal yang sangat 

menarik bagi siswa untuk mengukur tingkat kemajuan dan keberhasilan proses 

belajar yang telah dilakukannya.    

 

 

 

 



 
 

62 
 
 

 

 



 
 

63 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 
 

SARI 

Rovidiana Mulder. 2005. Kelemahan Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
Mata Pelajaran Sejarah  yang dilaksanakan Guru pada SMA di kota Semarang 
tahun ajaran 2003/2004. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang. 61 halaman. 

              Kata Kunci: Penilaian, Proses, Hasil Belajar 
Proses evaluasi belajar merupakan suatu kegiatan yang berperan penting 

untuk menentukan keberhasilan dan kemajuan siswa dalam kegiatan belajar 
menagajar. Prinsip dasar evaluasi antara lain menyeluruh, berkesinambungan, 
berorientasi pada tujuan, objektif, terbuka, kebermaknaan, kesesuaian, dan mendidik. 
Evaluasi memiliki fungsi administratif, fungsi informatif, fungsi bimbingan, dan 
fungsi instruksional. Sedang langkah-langkah  penyusunan alat dalam evaluasi 
belajar terdiri dari perencanaan, penyusunan tes, uji coba, dan pengujian alat yang 
meliputi Tingkat Kesukaran(IK), Daya Beda (DB), distraktor, dan reliabilitas. Dalam 
praktek berdasarkan wawancara singkat denagn beberapa guru, merekamasih 
mengalami kelemahan dalam penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan 
prosedur yang ditentukan. 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran sejarah dan kelemahan-
kelemahan yang dihadapi guru dalam  melaksanakan penilaian proses dan hasil  
belajar mata pelajaran sejarah pada SMA di kota Semarang tahun ajaran 2003/2004. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penilaian proses dan hasil 
belajar mata pelajaran sejarah dan kelemahan-kelemahan yang dihadapi guru dalam 
melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran sejarah pada SMA di 
kota Semarang tahun ajaran 2003/2004.  

Dalam penarikan sampel, peneliti menggunakan cara Probability Sampling 
dengan teknik area sampling, sehingga dalam penelitian ini mengambil 16 guru 
sebagai respondennya. Sedang variabel penelitian ini terdiri dari variabel penilaian 
proses dan hasil belajar mata pelajaran sejarah yang dilaksanakan guru pada SMA di 
kota Semarang tahun ajaran 2003/2004 yang meliputi sub variabel persiapan, sub 
variabel pelaksanaan, dan sub variabel pengolahan serta variabel kelemahan-
kelemahan penilaian dan hasil  belajar mata pelajaran sejarah yang dilaksanakan guru 
pada SMA di kota Semarang tahun ajaran 2003/2004. Alat ukur yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Teknik 
pengumpulan data untuk menentukan validitas instrumen menggunakan validitas 
construk dan reliabilitas menggunakan rumus Alfa Cronbach.  Sedang teknik analisis 
data menggunakan analisis deskriptif  untuk menjelaskan  validitas, reliabilita, 
Tingkat kesukaran (IK), dan Daya Beda (DB) butir item tes.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat evaluasi yang berupa tes essay 
lebih sering digunakan terutama dalam tes formatif daripada pilihan ganda, jawaban 
singkat, benar/ salah, melengkapi jawaban dan  menjodohkan sedang alat evaluasi 
yang berupa non tes  skala sikap juga sering dilakukan daripada observasi dan 
catatan harian. Dalam analisis butir item tes validitas dalam alat tes ulangan umum 
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kelas I semester 2 yang mengambil sampel 80 siswa. Dari 20 butir item tes yaung 
dianalisis , 14 butir item valid dan 6 invalid. Sedang alat tes realibel  

Dari hasil pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 16 
guru melaksanakan proses evaluasi  belajar mata pelajaran sejarah sesuai dengan 
pedoman baku, dan kelemahan-kelemahan yang dihadapi guru dalam proses evaluasi  
belajar adalah kelemahan dalam menganalisis butir item tes yang meliputi validitas, 
realibel, tingkat Kesukaran (TK), dan Daya Beda(DB), sehingga dengan adanya 
penelitian ini maka guru diharapkan lebih meningkatkan keterampilan dan 
pengalamannya dalam melakukan proses evaluasi sesuai dengan pedoman baku, dan 
meningkatkan kemampuannya dalam menganalisis butir item tes sesuai standar. Atas 
dasar temuan tersebut, peneliti menganjurkan agar para guru diberi pelatihan analisis 
butir-butir tes yang digunakan agar akurat danb tidaknya hasil evaluasi dapat 
diketahui.  
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Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                             Mean        Std Dev       Cases 
  1.     VAR00001          4.6875          .6021        16.0 
  2.     VAR00002          4.2500          .6831        16.0 
  3.     VAR00003          4.6250          .6191        16.0 
  4.     VAR00004          4.5000          .7303        16.0 
  5.     VAR00005          4.8125          .5439        16.0 
  6.     VAR00006          4.1875          .7500        16.0 
  7.     VAR00007          4.5000          .5164        16.0 
  8.     VAR00008          4.1875          .6551        16.0 
  9.     VAR00009          4.6250          .6191        16.0 
 10.     VAR00010          4.3125          .9465        16.0 
 11.     VAR00011          4.6875          .4787        16.0 
 12.     VAR00012          3.5625          .8139        16.0 
 13.     VAR00013          3.9375          .7719        16.0 
 14.     VAR00014          4.5000          .7303        16.0 
 15.     VAR00015          4.3750          .7188        16.0 
 16.     VAR00016          4.1875         1.1087        16.0 
 17.     VAR00017          3.8750         1.1475        16.0 
 18.     VAR00018          2.6250         1.2583        16.0 
 19.     VAR00019          2.7500          .6831        16.0 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       79.1875    38.0292     6.1668         19 
_ 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
VAR00001      74.5000        38.2667        .5805           .7448 
VAR00002      74.9375        35.6625        .2929           .7249 
VAR00003      74.5625        37.1958        .3596           .7363 
VAR00004      74.6875        39.9625        .2671           .7626 
VAR00005      74.3750        35.5833        .3313           .7191 
VAR00006      75.0000        34.6667        .3170           .7183 
VAR00007      74.6875        38.2292        .3731           .7418 
VAR00008      75.0000        36.1333        .3862           .7282 
VAR00009      74.5625        33.1958        .6237           .6975 
VAR00010      74.8750        34.1167        .2928           .7231 
VAR00011      74.5000        34.8000        .5312           .7094 
VAR00012      75.6250        31.7167        .6163           .6899 
VAR00013      75.2500        35.8000        .4768           .7300 
VAR00014      74.6875        33.0292        .5321           .7005 
VAR00015      74.8125        34.2958        .3821           .7132 
VAR00016      75.0000        28.5333        .6979           .6698 
VAR00017      75.3125        29.4292        .5850           .6848 
VAR00018      76.5625        30.1292        .4573           .7029 
VAR00019      76.4375        37.4625        .4120           .7410 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     16.0                    N of Items = 19 
Alpha =    .7305 


	1 COVER.doc
	2 PERNYATAAN.doc
	3 SARI.doc
	4 DAFTAR ISI.doc
	5 BAB I.doc
	6 BAB III .doc
	7 Bab IV.doc
	8 DAFTAR PUSTAKA.doc
	9 DATA.doc

