
TINJAUAN TERHADAP KOMPOSISI ALAT EVALUASI 

HASIL BELAJAR MAHASISWA JURUSAN BIOLOGI FMIPA 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

Dilaksanakan atas biaya 

SPP/DPP Jurusan Biologi FMPA UNP 200 1 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 



ABSTRAK 

Semakin tinggi jenjang pendidikan anak semakin tinggi pula per- 

kembangan kognitifnya. Sesuai dengan itu maka komposisi alat evaluasi yang 

dipakai untuk mengukur kemampuan kognitifnya, semakin tinggi jenjang 

pendidikan anak semakin besar pula komposisinya pada tingkat kognitif yang 

lebih tinggi. 

Sesuai dengan yang dikemukakan di atas, maka peneliti ingin 

mendapatkan infonnasi tentang komposisi alat evaluasi hasil belajar mahasiswa 

Jurusan Biologi FMIPA UNP, apakah komposisinya sudah sesuai dengan yang 

diharapkan yaitu 2 : 2 : 1 dalam kelompok I (ingatan, pemahaman), kelompok II 

(aplikasi), kelompok III (analisis, sisntesis dan evaluasi), pada semester Juli 

Desember 2000, semester Januari-Juni 200 1, tahun 20001200 1 secara keseluruhan. 

Untuk keperluan di atas peneliti menganalisis alat evaluasi hasil belajar 

mata kuliah bidang studi bagi mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA UNP yang 

dipakai pada semester Juli-Desember 2000 sejumlah 16 mata kuliah dan semester 

Januari-Juni 2001 sejumlah 15 mata kuliah. 

Pada penelitian ini peneliti berhipotesis yaitu komposisi alat evaluasi hasil 

belajar mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA UNP telah sesuai dengan yang 

diharapkan pada setiap kelompok pada semester Juli-Desember 2000, semester 

Januari-Juni 200 1, dan tahun 2000/200 1 secara keseluruhan. 

Setelah data diolah/dianalisis ditemukan bahwa alat evaluasi hasil belajar 

mata kuliah bidang studi mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA UNP belum ada 

komposisinya pada tiap kelompok yang sesuai dengan yang diharapkan. Karena 

itu peneliti menyarankan supaya ha1 ini mendapat perhatian bagi staf pengajar dan 

pimpinan Jurusan Biologi FMIPA UNP dimasa mendatang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di perguruan tinggi pada umumnya diakhir semester diadakan ujian 

semester, yang lazimnya tertulis termasuk Jurusan Biologi FMIPA UNP. Soal 

(alat evaluasi) ujian semester tersebut untuk setiap mata kuliah dibuat oleh 

tiddosen yang membinanya, khusus pada Jurusan Biologi UNP dua semester 

yang le~vat yaitu semester Juli - Desember 2000 dan semester Januari - Juli 

2000 semua mata kuliah di uji dengan ujian tulis. 

Hasil ujian semester ini adalah salah satu hasil pengukuran yang akan 

dipakai oleh tim/dosen pembina masing-masing mata kuliah untuk 

menetapkan mahasiswa lulus atau tidak lulus pada mata kuliah tersebut dan 

juga untuk menetapkan apakah lulus mereka di nilai A, atau B, atau C, atau D. 

Dengan demikian sewajamyalah alat ukur (alat evaluasi) yang diperpnakan 

betul-betul dapat mengukur apa yang seharusnya diukur atau dengan kata lain 

seharusnya alat ukur yang dipakai termasuk kategori yang baik. 

Kita sudah sama mengetahui bahwa menurut Bloom perkembangan 

peserta didik (termasuk mahasiswa) dikategorikan dalam 3 aspek yaitu 

cognitive domain, afektive domain, psychomotoric domain. Masing-masing 

aspek tersebut mempunyai tingkat perkembangnnya masing-masing. Dalam 

melakukan pengukuran kemampun peserta didik pada saat sekarang pada 

umumnya terpusat pada aspek cognitive (kognitif). Aspek kognitif ini punya 

tingkat perkembangan dari yang terendah ke yang tertinggi yaitu ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis/sintesis dan evaluasi. 

Se hubungaan dengan tingkat perkembangan kogniti f di atas, pada 

tingkat pendidikan dasar disarankan di ukur untuk tingkat ingatan, 

pemahaman, dan aplikasi. Pada tingkat pendidikan menengah disamping 

ingatan, pemahaman dan aplikasi diharapkan sudah ada analisis, sintesis. 

Selanjutnya di perguruan tinggi tentu semua tingkatan sudah ada. 



Disamping jenis tingkatan kognitif yang hams diukur seperti dinyatakan 

di atas, komposisi pada masing-masingnya juga dipertimbangkan sesuai 

dengan tingkatnya masing-masing, sebab semakin tinggi jenjang 

pendidikannya perkembangan kearah tingkat kognitif yang lebih tinggi 

semakin meningkat pula. Dengan demikian komposisi alat ukur (tes) untuk 

mengukur kemampuan kognitif yang lebih tinggi akan membengkak pula 

(komposisinya bertambah besar). 

Sebagai contoh seperti dikemukakan oleh Anas Sudijono (1995, hal. 145) 

komposisi alat evaluasi (tes) bidang studi IPA untuk SD ingatan 60%, 

pemahaman 30%, aplikasi lo%, untuk SLTP ingatan 50%, pemahaman 35%. 

aplikasi 15%, untuk SMU ingatan 40%, pemahaman 40%, dan aplikasi 20%. 

Kalau presentase ini kita robah menjadi ratio yang dibulatkan untuk SD 

menjadi 6 : 3 : I, untuk SLTP menjadi 10 : 7 : 3 atau mendekati 6 : 4 : 2, 

untuk SMU menjadi 2 : 2 : 1, untuk perguruan tinggi belum ada acuan seperti 

itu. Karena itu, sesuai dengan pendapat bahwa semakin tinggi jenjang 

pendidikan, semakin berkembang tingkat kognitif yang lebih tinggi, alat 

evaluasi (tes) diperguruan tinggi, termasuk jurusan Biologi UNP diasumsikan 

mempunyai komposisi minimal 2 : 2 : 2 : 1 antara ingatan, pemahaman, 

apli kasi, analisis/sintesis/evaluasi. Antara ingatan dan pemahaman untuk 

mahasiswa boleh dikatakan berada pada tingkat kognitif yang sama maka 

komposisi alat evaluasi yang tidak diasumssikan di atas dirobah menjadi 2 : 2 

: I antara ingatan dan pemahaman, aplikasi, dan analisis/sintesis dan evaluasi. 

Tentu saja komposisi ini merupakan rata-rata dari komposisi keseluruhan alat 

evaluasi pada ujian semester yang telah dilakukan. 

Sampai saat ini peneliti belum memperoleh imformasi sehubungan 

dengan ha1 di atas, dalam beberapa kasus terlihat membengkak pada ingatan 

dan pemahaman dan sangat sedikit sekali pada analisis, sintesis dan evaluasi. 

Sebagai contoh mata kuliah A punya komposisi 1 : 9 antara ingatan dengan 

pemahaman dan tidak ada aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi, mata kuliah 

B punya komposisi 16 : 1 : 1 antara ingatan, pemahaman dan aplikasi. Tentu 

saja kemungkinan komposisi ini sesuai dengan karakteristik mata kuliah 



tersebut. Tetapi secara keseluruhan peneliti belum tahu. Karena itulah peneliti 

ingin melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Terhadap Komposisi Alat 

Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA UNP Tahun 

2000/200 1 ". 

B. Pembatasan dan Perurnusan Masalah 

Kalau kita meninjau alat evaluasi (tes) tentu banyak yang akan 

dipertanyakan atau diteliti diantaranya validitas, rehabilitas, derajat kesukaran, 

daya pembeda, kaidah penulisan, kesesuaian dengan perkembangan kognitif 

dan sebagainya. Dari sekian banyak yang hams diteliti pada saat ini, 

berdasarkan waktu, biaya dan termasuk kemampuan yang akan peneliti teliti 

hanyalah yang berhubungan dengan komposisinya. Komposisi ini setelah 

dikelompokkan, seperti dikemukakan pada bagian latar belakang menjadi 3 

yaitu: ingatan dan pemahaman satu kelompok, aplikasi satu kelompok, 

analisis/sintesis dan evaluasi satu kelompok Kelompok - kelompok ini bukan 

untuk masing - masing mata kuliah, tetapi adalah setelah di rata - ratakan 

seluruh mata kuliah yang alat evaluasi (tesnya) terdokumentasi pada dua kali 

ujian semester yang lalu, yaitu semester Juli-Desember 2000 dan semester 

Januari - Juni 200 1. 

Alat evaluasi yang akan diteliti hanyalah alat evaluasi lnata kuliah 

bidang studi (MKBS). Dengan demikian rumusan penelitian ini dirumuskan 

sebagai beri kut: 

I .  Apakah komposisi alat evaluasi hasil belajar mahasiswa Jurusan Biologi 

FMIPA UNP semester Juli-Desember tahun 2000 telah sesuai dengan 

yang diharapkan (2 : 2 : I atau 40 % : 40 % : 20 %) untuk setiap kelom- 

poknya ? 

2. Apakah komposisi alat evaluasi hasil belajar mahasiswa Jurusan Biologi 

FMIPA UNP semester Januari-Juni 2001 telah sesuai dengan yang 

diharapkan (2 : 2 : I )  untuk setiap kelompoknya ? 



3. Apakah komposisi alat evaluasi hail  belajar mahasiswa Jurusan Biologi 

FMIPA UNP pada tahun kuliah 2000/2001 telah sesuai dengan yang 

diharapkan (2 : 2 : I) untuk setiap kelompoknya? 

C. Asumsi 

Staf pengajar Jurusan Biologi FMIPA UNP telah mengetahui bahwa alat 

evaluasi hasil belajar mahasiswa diusahakan supaya bervariasi menurut 

tingkat perkembangan kognitif mahasiswa. 

D. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Komposisi alat evaluasi hasil belajar mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA 

UNP semester Juli-Desember tahun 2000 telah sesuai dengan harapan 

untuk setiap kelompoknya. 

2. Komposisi alat evaluasi hasil belajar mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA 

UNP semester Januari-Juni tahun 2001 telah sesuai dengan harapan untuk 

setiap kelompoknya. 

3. Komposisi alat evaluasi hasil belajar mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA 

UNP tahun kuliah 200012001 telah sesuai dengan harapan untuk setiap 

kelompoknya. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan infonnasi tentang komposisi 

alat evaluasi hasil belajar mahasiswa Jurusan Biologi semester Juli-Desember 

2000, semester Januari-Juni tahun 200 1 dan tahun kuliah 20001200 1. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi bagi: 

1. Para peneliti di masa yang akan datang. 

2. Staf pengajar Jurusan Biologi FMlPA UNP dalam menulis alat evaluasi 

hasil belajar di masa yang akan datang. 



3. Para pejabat, khususnya Pimpinan Jurusan Biologi FMlPA UNP dalam 

pengembangan penyusunan alat evaluasi hasil belajar mahasiswa di masa 

yang akan datang. 

G. Definisi Operasional 

1. Komposisi 

Yang dimaksud dengan komposisi dalam penelitian ini adalah angka 

perbandingan antara jumlah item kelompok ingatan dan pemahaman, 

kelompok aplikasi, kelompok sintesis/analisis dan evaluasi. 

2. Alat evaluasi hasil belajar 

Yang dimaksud dengan alat evaluasi hasil belajar dalam penelitian ini 

adalah soal-soal mata kuliah bidang studi yang dipakai pada ujian semester 

Juli-Desember tahun 2000 dan Januari-Juni 200 1 bagi mahasiswa Jurusan 

Biologi FMIPA UNP yang terdokumentasi di Jurusan. 



BAB 11 

KERANGKA TEORITIS 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu "Tinjauan Terhadap Komposisi 

Alat Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA Universiatas 

Negeri Padang tahun 2000/2001", maka pada kajian teori ini hanya akan 

dikemukakan sehubungan dengan hasil belajar dan alat evaluasi : 

A. Hasil Belajar 

Seseorang yang sudah mengalami proses belajar akan memperlihatkan 

perobahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar tersebut 

bermacam-macam. 

Nana Sudjana (1999, hal. 22-23) mengemukakan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajar. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa menurut Bloom, 

secara garis besar hasil belajar tersebut dibagi atas tiga ranah yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yaitu 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

Aspek ingatan dan pemahaman disebut kognitif tingkat rendah dan aspek yang 

lain disebut kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap 

yang terdiri dari penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi. Ranah psikomotor berkenaan dengan keterampilan dan 

kemampuan bertindak yaitu gerak refleks, keterampilan gerak dasar, 

kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan 

komplek dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Diantara ketiga ranah tersebut, yang terbanyak di nilai oleh guru adalah 

hasil belajar dalam ranah kognitif. Masing-masing ranah kognitf di atas tentu 

mempunyai ciri atau karakteristik tersendiri. Hal ini dijelaskan oleh Hasan 

Hamid dan Zainal Asnawi (1992, ha1.23) seperti di bawah ini: 



1. Ingatan atau pengetahuan, adalah kemampuan manusia dalam mengingat 

semua jenis informasi yang diterimanya, dapat berupa data, istilah, 

kriteria, metodologi, penjelasan dan sebagaiannya. Dalam ha1 ini proses 

pengolahan informasi boleh dikatakan tidak ada. Karena itu, jenjang ini 

ditinjau dari proses berfikir termasuk jenjang yang terendah. 

2. Pemahaman 

Pada jenjang ini informasi yang diterima diolah lebih lanjut menjadi 

sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya. Kemampuan mengolah informasi 

inilah yang diharapkan untuk dikembangkan. Pada tingkat pemahaman ini 

indikatornya adalah kemampuan menterjemah, menafsirkan dan 

ekstrapolasi. 

3. Aplikasi 

Di sini terlihat kemampuan menggunakan sesuatu dalam suatu situasi yang 

bukan merupakan pengulangan. 

4. Analisis 

Analisis adalah kemampuan untuk melakukan pengolahan informasi lebih 

lanjut. Di sini seseorang hams melakukan pemisahan atas komponen- 

komponen dari satu informasi. Kemampuan analisis dapat menetukan sifat 

keterhubungan antara berbagai komponen tersebut. Kemampuan 

menentukan prinsip atau dasar organisasi keselruhan informasi yang dikaji 

termasuk kepada kemapuan analisis. 

5. Sintesis 

Sintesis adalah kemapuan untuk menggeneralisai informasi yang berbeda- 

beda. Tentu saja untuk sampai kepada kemampuan ini, kita harus 

memahami informasi-informasi tersebut terlebih dahulu. 

6. Evaluasi 

Ini adalah komponen proses berfikir yang tertinggi dalam ranah kognitif. 

Dalam ha1 ini dituntut kemampuan untuk memahami pertimbangan 

mengenai nilai informasi yang diperoleh. 



Selain dari apa yang dikemukan di atas, Ngalim Purwanto (1994, hal. 

43-47) menjelaskan tipe-tipe hasil belajar kognitif seperti di bawah ini: 

1. Pengetahuan hafalan (hmowladge) ialah kemampuan yang uspruden 

(testee) untuk mengenal atau memahami adanya konsep, fakta atau istilah- 

istilah tanpa hams mengerti atau dapat menggunakannya atau menilai. 

Dalam ha1 ini testee hanya diminta untuk menyebutkan kembali (recall) 

atau menghafal saja. 

Disesuaikan dengan tingkat perkembangan berfikir siswa, soal-soal yang 

mengukur kemampuan ini hanya cocok untuk murid-murid SD pada kelas 

rendah, tetapi untuk kelas V dan VI, siswa SLTP, SMU dan untuk 

mahasiswa, proporsi soal yang mengungkapkan kemampuan berfikir yang 

lebih tinggi hams makin besar. Tipe soal pada tingkat ini biasanya tipe 

melengkapi, tipe isian dan tipe pilihan. 

2. Pemahaman atau komperhensi adalah kemampuan-kemampuan testee 

mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahunya, 

kemampuan dalam tingkat ini ada 3 yaitu: 

a. Komperhensif terjemahan yaitu dapat menjelaskan arti sesuatu. 

b. Komperhensif penafsiran yaitu dapat menghubungkan bagian 

terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, dapat mengembangkan 

bagian grafik dengan kejadian dan sebagainya. 

c. Komperenhensif ekstrapolasi yaitu kemampuan yang mampu melihat 

dibalik yang tertulis, atau dapat membuat sesuatu atau dapat 

memperluas persepsinya. 

3. Aplikasi atau penerapan adalah kemampuan testee untuk menerapkan atau 

menggunakan apa yang telah diketahuinya (ide, teori, petunjuk tekhnisi) 

pada situasi yang barn baginya. Pengetahuan aplikasi lebih baik diukur 

dengan soal essay dari pada soal objektif. 

4. Analisis adalah kemampuan untuk menganalisis atau menguraikan suatu 

integritas atau suatu situasi ke dalam komponen-komponen atau unsur- 

unsur pembentuknya. Pada tingkat ini testee diharapkan dapat memahami 



sekaligus dapat memilah-milahnya menjadi bagian-bagian, umpamanya 

proses terjadinya sesuatu, cara bekerja sesuatu atau sistematiknya. 

5. Sintesis adalah kemampuan menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian 

ke dalam suatu bentuk yang menyeluruh. Dengan kemapuan sintesis testee 

dituntut untuk menemukan hubungan kausal atau urutan tertentu, atau 

menemukan abstraksinya yang merupakan integritas. Berfikir sintesis 

merupakan salah satu terminal untuk menjadikan orang lebih kreatif 

(inilah yang dituntut dalam pendidikan). 

6.  Evaluasi adalah kemampuan untuk membuat suatu penilaian tentang suatu 

pernyataan, konsep, situasi dan sebagaiannya, berdasarkan suatu kriteria 

tertentu. Kegiatan penilaian dapat dilihat dari segi tujuannya, gagasannya, 

cara bekerjanya, cara pemecahannya, metodenya, materinya dan lainnya. 

B. Alat Evaluasi 

Alat evaluasi adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengukur 

kemampuan seseorang (siswa, mahasiswa). Kalau kemampuan yang di ukur 

tersebut berupa hasil belajar maka ia disebut alat evaluasi (tes) hasil belajar, 

pengukuran ini dilakukan melalui tes (ujian), tujuannya adalah untuk 

mengadakan penilaian terhadap tingkah laku atau prestasi anak (Wayan 

Nurkancana, 1983, hal. 25). Selanjutnya Wayan Nurkancana (1983, hal. 25- 

30) mengemukakan bahwa tes hasil belajar dapat dibedakan atas beberapa 

jenis. Ditinjau dari segi bentuk soal dibedakan atas tes essay dan tes objektif. 

Tes objektif dibedakan pula atas true-false (benar-salah), multiple choice 

(pilihan ganda), matching (menjodohkan), completion (menyempumakan atau 

melengkapi). Tes essay (uraian) menurut Nana Sudjana (1999, hal. 37) dapat 

dibedakan atas bentuk uraian bebas, bentuk uraian terbatas. Diasamping itu 

ada pula bentuk tes uraian yang disebut soal-soal berstruktur. Demikianlah 

bentuk soal objektif dan essay. 



RAB 111 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian des kriptif yaitu mengam bil data yang 

sudah/sedang berlaku menurut apa adanya. Jadi peneliti tidak ada melakukan 

perlakuan. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah semua alat evaluasi hasil bclajar 

mahasiswa dalam mata kuliah bidang studi semester Juli-Desember tahun 

2000 dan semester Januari-Juni tahun 2001, pada Jurusan Biologi FMlPA 

UNP. 

Sampel penelitian adalah seluruh populasi (total sampling) yaitu 16 mata 

kuliah pada semester Juli-Desember 2000 dan 15 mata kuliah pada semester 

Januari-Juni 200 1, yang semuanyua adalah arsip jurusan. 

C. Variabel dan Data 

Variabel penelitian ini adalah tingkat kognitif yang diukur oleh alat 

evaluasi (tes) hasil belajar. 

Data penelitian ini adalah jumlah item tes yang mengukur masing- 

masing tingkat kognitif mahasiswa. 

D. Instrumentasi 

Pada penelitian ini sesuai dengan data yang akan diperoleh, tidak 

memerlukan instrumen. 

E. Tekhnik Analisis Data 

Semua alat evaluasi hasil belajar mahasiswa Jurusan Bilogi FMIPA UNP 

yang telah dikumpul (diperoleh) di analisa item demi item apakah ia tergolong 

item yang mengukur ingatan atau pemahaman atau aplikasi atau 



sintesislanalisis atau evaluasi. Hasil analisis ini ditentukan menurut 

golongannya seperti tabel di bawah ini. 

Presentase Masing-Masing Bagian 
Alat Evaluasi Setiap Mata Kuliah 

Kemudian data pada tabel setelah dirobah menjadi 3 kelompok yaitu 

ingatan dan pemahaman satu kelompok, aplikasi satu kelompok dan 

analisis/sintesis dan evaluasi satu kefompok. Hasilnya ditabulasi seperti tabel 

di bawah ini. 

Presentase Masing-Masing Kelompok 
Alat Evaluasi Setiap Mata Kuliah 

Dari datadata yang telah ditabulasi di atas untuk membuktikan hipotesis 

No. MK 

dipakai rumus: 

nl = jumlah yang diharapkan 

Kelompok I 

n2 = jumlah yang diperoleh 

xl/nl = proporsi 1 

Kelompok I1 Kelompok 111 Jumlah 



x2/nz = proporsi 2 

xi = proporsi yang diharapkan 

xz = proporsi yang diperoleh. 

(Sudjana, 1975) 

Hipotesis diterima bila 

dimana a = 0.05. 



BAB IV 

HASK DAN REKOMENDASI 

A. Deskripsi Data 

Setelah semua item dari sekumh soal (alat evaluasi hasil belajar) di 

analisis di peroleh data seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 1 : Data Komposisi Alat Evaluasi Jumsan Biologi UNP 
Semester Juli-Desember 2000 

No.MK 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Sintesisl 
Analisis 

(%) 
14,2 
11,l 

- 
- 
- 
- 
- 

33,3 
1,4 
- 
- 
- 
- 

lngatan 
(%) 

- 
66,7 
40 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
86,7 
5 0 
71,7 
30,5 

Evaluasi 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Ket Pemahaman 
(%) 

42,9 
13,3 

40 
66,7 

100 
100 
75 
33,3 
82,9 
5,6 

25 
20,8 
56,5 

Aplikasi 
(%I 
42,9 

8,9 
20 
33,3 

- 
- 

25 
33,3 
15,7 
7,7 

25 
7,5 

13 



Data Komposisi Alat Evaluasi Jurusan Biologi UNP 
Semester Januari-Juni 200 1 

Tabel 3 : 

No.MK 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 

Jumlah 
Rata-rata 

Data Komposisi Alat Evaluasi Jurusan Biologi UNP 
Tahun 20001200 1 

Ket Ingatan 
t%) 
46 
- 

3 5 
12,5 
46,7 
84 
89 
10 
10 
50 
33,3 
- 

95 
- 
- 

51 1,5 
34,l 

Sm t 

Ganjil 
Genap 
Jumlah 

Rata-rata 

Kelompok I 
(%) 

8 1,73 
83,04 

Pemahaman 
(%I 
52 
72,7 
40 
87,5 
43,3 
15 
11 
40 
90 
42 
14,3 
70 
5 

66,7 
8‘46 

734,l 
48,94 

83,04 

164,77 
82,39 

Sintesisl 
Analisis 

(Yo) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

52,4 
- 
- 
- 
- 

52,4 
3,5 

Apl i kasi 
(%I 

2 
27,3 
25 
- 
10 
1 
- 

30 
- 
8 
- 

30 
- 

33,3 
15,4 

182 
12,13 
12,13 

Kelompok I1 
(%) 
14,52 
12,13 

Evaluasi 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

20 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

20 
1,33 

4,83 

26,65 
13,33 

Kelompok 111 
(yo) 
3,75 
4,83 
8,58 
4,29 

Ket 



B. Analisis Data 

Data seperti terlihat pada tabel-tabel di atas dianalisa dengan rumus: 

1. Komposisi alat evaluasi semester Juli-Desember tahun 2000 

a. Kelompok I, harga Z = -6,278. (Lamp, 1). 

Harga Z ,  untuk probabilitas 5% = 1,96, jadi harga Z yang 
$1 -a) 

diperoleh diluar dari harga penerimaan hipotesis (Kelompok I, ingatan 

ditarnbah pemahaman) terlalu besar, jadi hipotesis ditolak 

b. Kelompok 11, harga Z = 4,03. (Lamp, 1). 

Jadi harga Z di luar dari harga yang diharapkan untuk penerimaan 

hipotesis, tentu hipotesis untuk kelompok 11 juga ditolak (komposisi 

terlalu kecil). 

c. Kelompok III (sintesis + analisis + evaluasi), Z = 3,551. jadi harga Z 

diluar dari harga penerimaan hipotesis atau dengan kata lain hipotesis 

ditolak (kelompok III terlalu kecil). 

2. Komposisi alat evaluasi semester Januari-Juni 2001 

a. Kelompok I, harga Z = -6,2558. (Lamp, 2). 

Harga Z diluar dari harga penerimaan hipotesis, dengan kata lain 

hipotesis ditolak Cjumlah item ingatan dan pemahaman terlalu besar). 

b. Kelompok 11, harga Z = 6,l (Lamp, 2). 

Harga Z di luar dari harga penerimaan hipotesis, jadi hipotesis ditolak 

Cjumlah item evaluasi terlalu sedikit). 

c. Kelompok 111, harga Z = 3,255. (lamp, 2). 

Harga Z berada diluar harga penerimaan hipotesis, jadi komposisi 

kelompok 111 (analisis,sintesis dan evaluasi) hipotesis di tolak pada 

probabilitas 5% (kelompok 111 terlalu jecil). 



3. Komposisi alat evaluasi Jurusan Biologi tahun 2000/200 1. 

a. Kelompok I, harga Z = -6,1524. (Lamp, 3). 

Harga Z di luar dari harga penerimaan hipotesis pada probabilitas 5%, 

jadi hipotesis ditolak (kelompok I terlalu besar). 

b. Kelompok 11, harga Z = 6,68 1. (Lamp, 3). 

Harga Z di luar dari harga penerimaan hipotesis pada probabilitas 5%. 

Jadi hipotesis ditolak (kelompok 11 terlalu kecil). 

c. Kelompok 111, harga Z = 3,40. (Lamp, 3). 

Harga z di luar dari harga penerimaan hipotesis pada probabilitas 5%. 

Jadi hipotesis ditolak (kelompok 111 terlalu kecil). 

C. Hasil Penelitian 

Dari hasil analisis data di atas terlihat bahwa hipotesis dari semua 

kelompok komposisi alat evaluasi hasil belajar mahasiswa Jurusan Biologi 

FMIPA UNP semester Juli-Desember tahun 2000, semester Januari-Juni 200 1 

dan disatukan di dua semester tersebut pada tahun 2000/2001, semuanya 

ditolak. 

D. Rekomendasi 

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan ternyata alat evaluasi hasil 

belajar mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA UNP pada tiap semester tahun 

2000/200 1. komposisi kelompok I (ingatan ditambah pemahaman) terlalu 

besar, sedangkan kelompok 11 (aplikasi) dan kelompok 111 (analisis,sintesis 

dan evaluasi) kecil sekali. Kenapa tejadi demikian?, peneliti belum 

menemukan imformasi tentang itu. Tentu ha1 ini pasti terletak pada pembuat 

alat evaluasi yang dipakai saat itu. 



BAB V 

KESlMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah data yang diperoleh di analisis dengan statistik, maka hasilnya 

disimpul kan sebagai beri kut: 

1. Komposisi alat evaluasi hasil belajar mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA 

UNP semester Juli-Desember tahun 2000 belurn lagi sesuai dengan yang 

diharapkan yaitu 40% ingatan ditambah pemahaman, 40% aplikasi clan 

20% sintesis, analisis dan evaluasi pada setiap kelompoknya. 

2. Komposisi alat evaluasi hasil belajar mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA 

UNP semester Januarri-Juni 2001 belum lagi sesuai dengan yang 

di harapkan yaitu seperti disebutkan pada kesimpulan No. 1 di atas. 

3. Komposisi alat evaluasi hasil belajar mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA 

UNP tahun 2000/200 I (dua semester disatukan) belum lagi sesuai dengan 

yang diharapkan (seperti disebutkan pada kesimpulan No, 1 di atas). 

B. Saran 

Melihat kepada hasil yang diperoleh di atas peneliti menyarankan: 

1. Dalam menulis alat evaluasi hasil belajar mahasiswa Jurusan Biologi 

FMIPA UNP diharapkan perhatian staf pengajar ditingkatkan lagi buat 

masa datang. 

2. Diharapkan pimpinan jurusan lebih berusaha lagi untuk mencarikan jalan 

supaya perhatian staf pengajar dalam menulis alat evaluasi hasil belajar 

mahasiswa Biolgi labih meningkat di masa mendatang. 
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Lamiran I 

Komposisi alat evaluasi semester Juli-Desember tahun 2000. 

Kelompok I: 

Kelompok IT: 



Kelompok III: 



Lampirun 2 

Komposisi alat evaluasi semester Januari-Juni 200 1 

Kelompok I: 

Kelompok II: 

Kelonrpok III: 



Komposisi alat evaluasi Jurusan Biologi tahun 2000/200 1 

Kelompok I: 

Kelompok II: 

Kelompok III: 


