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Abstrak 

Atmazaki. 1999. Profid Bekal Awal Belajar Mahasiswa Jurusarl Perldidikan Uailasa dan 
Sanlra Indonenia FPBS IKIP Pahng Tahun 199711998 dan 199811 999. 
Padang: Lembaga Penelitiaii IKIl' Padang. 

Penelitian ini merupakan upaya untuk mcngetahui profil bekal awal belajar mahasiswa 

baru Jurusan Pendidikan Bahas? dan Sastra Indonesia FPBS IKIP Padang tahun 1997 

clan 1998 dilihat dari pcngasan materi yang dibawa dari SMU. Data diamtil dari 

laporan pcnclitian ELAQA IKIP Padang tal.rurl 199711 99 8 clan 199811 W9. I Iasil 

pengolahan mcnunjukkan bahwa penguasaan rnateri bekal awal belajar mahasiswa 

masih sangat rendah. Oleh karena penguasaan tidak bertarnbah secara signifikan setclah 

pcrkuliahan satu scmestcr, baik yang dibmtu dcngan program khuquq maupun yang 

tidak maka direkomendasikan agar susunan kurikulum jurusan dikaji ulang dan 

disempurnakan. Di samping itu perlu diupayakan PRM clan bantuan khu~us  lebih 

ditingkatkan kualitasnya. 



KATA PENGANTAR 

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari darma perguruan tinggi, di 
samping pendidikan dan pengabdian Icepada masyarakat. Kegiatan 
penelitian ini harus dilaksanakan oleh IKlP Padang dan umuninya dikerjakan 
oleh staf akademiknya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, melalui 
peningkatan mutu staf akademik, baik sebagai dosen maupun peneliti. 

Kegiatan penelitian ini mendukung pengembangan ilmu serta 
terapannya. Dalam ha1 ini Lembaga Penelitian IKlP Padang berusalia 
mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai 
oleh dana IKlP Padang niaupun dana dari surnber lain yang relevan atau 
bekerja sama dengan instansi terkait. Oleh karena itu, peningkatan mutu 
tenaga akademik peneliti dan hasil penelitiannya dilakukan sesuai dengan 
tingkatan serta kewenangan akademik peneliti. 

Saya menyambut gembira crsaha yang dilakukan peneliti untuk 
menjawab berbagai permasalahan pendidikan, baik yang bersifat interaksi 
berbagai faktor yang mempengaruhi praktek kependidikan, penguasaan 
materi bidang studi, ataupun proses pengajaran dalam kelas yang salah 
satunya muncul dalam kajian ini. Hasil penelitian seperti ini jelas menambali 
wawasan dan pemahaman kita tentang proses pendidikan. Walaupun hasil 
penelitian ini mungkin masih menunjukkan beberapa kelemahan, namun 
saya yakin hasilnya dapat dipakai sebagai bagian dari upaya peningkatan 
mutu pendidikan pada umumnya. Kami mengharapkan di masa yang akan 
clatang semakin banyak penelitian yang hasilnya dapat langs~~ng diterapkan 
dalam penirigkatan dan pengembangan teori dan praktek kependidikan. . 

Hasil penelitian ini telah ditelaali oleh tiln pereviu usul dan laporan 
penelitian Lembaga Penelitian IKlP Padang, yang dilakukan secara "blind 
reviewing". Di samping itu, penelitian ini telah mendapat supervisi dan 
diskusi dari tim nasional dari Jakarta yang dipimpin oleh Prof. Dr. Soesmalijah 
Soewondo dari Universitas Indonesia, seliingga laporan ini dan proses 
pelaksanaan penelitiannya telah disesuaikan dengan tujuan yang ingin 
dicapai secara nasional. 'Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu pada umumnya dan peningkatan mutu staf akademik 
IKlP Padang. 

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada 
pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang 
menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu Lembaga Penelitian [KIP Padang. 
Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terimakasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Surnatera Barat, Kepala-kepala 
sekolah dan guru-guru SMU atas kerja sarna yang diberikan dan 
keikutsertaan mereka sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan. Secara. 
khusus kami menyampaikan teriniakasih kepada Pernimpin Proyek 
Pengernbangan Guru Sekolali Menengah'(PGSM), yang telah berkenan 
memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Ucapan terima kasih juga 
kami sanipaikan kepada tim supervisi nasional yang telah banyak niemberi 



saran dan bantuan, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai 
dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Kami yakin tanpa dedik'asi dan 
kerja sama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat 
diselesaikan sebagaiman3 yang diharapkan. Kerja sama yang baik ini 
diharapkan akan menjadi lebih baik'lagi di masa yang akan datang. 
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BAD I 
PENDAHULUAN 

Sorotan terhadap rendahnya mutu guru, akhir-akhir hi, semakin sering 

terdengar, terutama sejak adanya pemyataan pihak Depdikbud bahwa kurikulum SD 

sampai SMU akan diganti atau direvisi. Pada umumnya, orang-orang yang peduli 

terhadap dunia pendidikan, Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, rnisalnya, seperti terlihat di 

koran dan media televisi, menyatakan bawa persoalan mutu pendidikan bukan terletak 

pa& kurikulum, melainkan pa& mutu gum. Bagaimanapun bentuk kurikulum, jika 

orang yang akan mengoperasionakan kurikulum itu b a n g  bermutu, maka mutu 

pcndidiknn tetap saja rcndid~. 

Sebagairnana dietahui, calon guru diproduksi/dididik di Lembaga Pendidian 

Tcnaga Pmdidikan (LPTK) scpert. IKIP atau KIP. Sudah barang tentu bahwa mutu 

masukan dan proses yang terjadi di LPTK sangat menentukan kualitas guru. Dalam 

kaitan ini, patut dicermati data dari laporan panitia nasional UMPTN 

Data .dari pmitia UMI3TN nasional bcbcrapa tahun Lcrakllir, misalnya Lallun 

1995, menunjukkan bahwa kualitas masukan IKIP Padang sangat .rendah. Posisi 

kualitias masukan ini pa& umumnya bcrada pada daerah tengah distribusi skor (calon 

mahasiswa) nasional. Scbagai contoh, pada UMPTN tahun 1996 posisi rata-rata 

mahasiswa b m  IKlP Padang mcmiliki skor di sekitar angka 487 untuk kclompok IPS 

dan 520 untuk PA, pada skala skor dengan mean 500 dart sirnpangan baku 100. 

Kondisi ini dianggap sangat karena rata-rata masukan IKIP Padang berada pada 

penentil45 untuk IPS dan 55 untuk P A .  Artily, mahasiswa IKIP Padang hanya bisa 

menjawan lebih h a n g  50% sod-soal UMPTN. 

Kenyataan ini (rendahnya mutu masukan) akan mempmulit proses 

pembelajaran MTP Padang. Oleh sebab itu, di samping upaya relnuitrnen calon 

mahasiswa IKIP Padang perlu diperbaiki agar tcrjaring calon yang berkualitas, terhadap 



mahasiswa yang sudah ditcrima diperlukan suatu trcatrncnt ~ ~ U R U R  agar prosca 

pembelajaran berjalan baik dan optimal sehingga sasaran akhir untuk menghasilkan 

lulusan yang bcrkualitas dapat dilaksanakan. Salah satu upaya treatmen yang mu+ 

dilaksanakan adalah memetakan atau mengenali bekal awal belajar mahasiia (baru) 

scbclurn bcrbagai proses pembclajaran lcbih lanjut dilaksanakan. Berdasarkan 

pengenalan ity upaya treatment dilaksanakan melalui kegiatan tertentu. 

Untuk mengenali bekzl awal belajar mahasiswa ini diperlukan suatu inshumen 

untuk mendiagnosis kernampuan awal mereka dan sekaligus mungkin dipakai untuk 

mengelompokkan mereka ke dalam kelompok-kelompok belajar yang sesuai. Oleh 

sebab itu perlu dikembangkan semacam tes bekal awal belajar mahasiswa. Hal itulah 

yang menjadi fokus permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu proses pengembangan 

serta strategi pemvalidasian dan pembakuan instrumen yang dihasilkannya yang 

dapat digunakan untuk mengenali bekal awal belajar mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS IKIP Padang (selanjutnya 

disingkat BIND). 

Penelitian ini merupakan pengembangan tcs atau proscdur pengujian bekal awal 

belajar mahasiswa (baru) BIND. Ksrena sifatnya pengembangan maka tujuan utama 

penelitian ini adalah untilk menghasilkan suatu set atau perangkat tes bekal awal belajar 

mahasiswa baru BIND. Di samping itu, secara natural, proyek penelitian ini juga 

merupakan penelitian tindakan, yaitu pada saat yang bersarnaan juga mengembangkan 

kernampuan dosen dan guru untuk menyusun dan mengernbangkan tes, serta 

melestarikan tradisi pengukwan bekal awal belajar mahasiswa. Secara lebih khusus, 

yang ingin dikembangkan adalah tes bekal awal belajar bidang studi bahasa Indonesia. 



Akibat adanya instrumen yang dapat dipakai untuk melaksanakan uji bekal awal 

belajar ini, dosen diharapkan juga akan mampu mengenali kemampuan belqjm awal 

mahasiswanya, sehingga dapat menempatkan mahasiswa dalam kelompok belajar 

yang tepat sesuai dengan bekal awal belajar yang mereka peroleh di SMTA. Dengan 

demikian, dosen dapat mengelompokkan mallasiswa ke dalam kelompok setara untuk 

menclapat pembelajaran yang tepat. 

Hasil sampingan (side eflects atau by product) yang diharapkan dari p e n e l i h  

ini adalah program komputer yang merupakan sistem penyimpanan dan 

pemanggilan kemball (retrieve) butir sod; pogram komputer untuk melakukan 

analisis diagnostik (paling tidak mengidentifikasi) kesulitan penguasaan mated 

ajamn scsuai dengan tcs bclcal ajar yang diujikan. Sistem komputcr pcnyimpman 

butir soal dan pernanggilannya kembali ini diharapkan dapat dipakai sebagai model 

bank soal tes bekal awal belajar mahasiswa baru, sehingga butir-butir soal dan prosedur 

penyusunannya dapat dipakai setelah proyek penelitian ini selesai. Dengan demikian, 

penelitian ini memiliki dampak pengembangan dan pemakaian yang luas. Hasil 

diagnostik seperti yang diungkapkan di atas akan mempermudah pemakai, khususnya 

pctugaa bimbingan yang clipcrsiapkan untuk itu, dal'am mcncmukan kcsulitan hclnjar 

dalarn topik-topik tertentu untuk setiap mata uji yang diikuti mahasiswa. Dengan 

dcmikm, pcrlakuan spcsifik yang dipat mcmbantu m,ah,?siswa mcngahsi kesditan 

bclajarnya dapat dipcniapkan. 

Penelitian ini secara spesifik bermanhat untuk mernbantu dosen atau 

pembirnbing mahasiswa dalam memah'uni tingkat kesiapan mereka mengikuti program 

pendidikan di BIND. Dengan pemahaman ini program pembelajaran yang sesuai 

dengan bekal belajar dan kesiapan mahasiswa dapat dirancang clan dipeniapkan. 

Dampaknya, proses pembelajaran mahasiswa dan pembinaan kemarnpuan dan 

ketrampilan dasar yang diperlukan bagi terbentuknya calon guru yang menguasai 

bidang studi (subject matter) dapat dirancang secara lebih baik. Program-program 



pernbelajaran untuk kelompok-kelompok kecil mahasiswa dapat dikcmbangkan, 

sehingga efektivitas pembelajaran diharapkan dapat ditingkatkan. 

Bcberapa istilah yang digunakan di dalarn judul penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Pengembangan tes adalah proses merakit seperangkat tes melelui ujicoba 

sehingga dihasilkan tes yang teruji kevalidan clan kereliabelannya. 

Pengukuran adalah proses penentuan tinggi rendah kemampuan seorang 

mahasiswa berdasarlan tes yang dikembangkan sehingga terlihat profil 

mahasiswa tersebut. 

Bekal awal belajar adalah indeks kemampuan yang dibawa seorang calon 

mahasiswa dari sekolah asalnya di dalam bidang studi yang dipilihnya di 

perguruan tinggi. 



BAJS I1 
KAJIAN PUSTAKA 

Scbagai bagian dari proses penilaian, pengujian merupakan bahagian pcnting 

dalam proses pendidikan. Pernahaman kita terhadap individu peserta didik dan proses 

pernbelajaran mernerlukan penilaian. Penilaian yang dapat memberi informasi akurat 

sebaiknya dihasilkan melalui proses pengukuran, yang biasanya memerlukan pengujian. 

Pcngujian memerlukan alat ukur yang biasa disebut tea. Konsep pengujian dan 

penilaian dalam konteks pernbelajaran peserta didik (dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa) dalam upaya mengembangkan potensi mereka mungkin cocok didekati 

dcngan ketuntasan belajar atau mastery learning (Nitko, 1932). 

Pengujian dan penilaian sebaiknya dapat membantu peningkatan proses 

pendidikan melalui pemanfaatan hasil penilaian yang tepatguna. Sebagai sistem, 

pendidikan memerlukan upaya yang serius untuk mengembangkan model penilaian dan 

pcngujian agar upaya perbaikan dan peningkatannya dapat dilaksanakan sccara sistemik 

clan sistcmatis. Pcndokumentasian hasil-hail penilaian dalam setisp tahapan 

pendidikan menjadi penting agar kita &pat memahami kesulitan yang dihadapi. Setiap 

rcspon yang diberikan pcserta didik (mahasiswa) tcrhadap persoalan dan butir soal yang 

dibcrikan &lam pengujian mcnyirnpan infonnasi yang tak tcmilai. Pemahaman kita 

terhadap setiap individu peserta didik d m  nuansa perbedaannya dapat diperkaya 

dengan analisis kita terhadap respon mereka. Pernahaman ini akan bermanfaat 

terhadap upaya peningkatan mutu keluaran pendidikan itu. 

Pemantauan dan pendiagnosisan perkembangan (progress) pendidikan peserta 

didik merupakan inti konsep pengembangan clan peningkatan mutu pendidikan. 

Pemahaman kita terhadap kesulitan dan perbedaan individu peserta didik, pada level 

kelas, merupakan prasyarat untuk membelajarkan murid secara optimal (Ebel & 

Frisbic, 1986; Kurnaidi, 1994). Pada tingkat makro, konsep ini tetap berlaku terutama 

didam upaya peningkatan dan penyesuaian pengalaman belajar dan pengendalian mutu 



pendidikan. Pembenahan manajemen p e n b h  memerlukan inforrnasi yang 

memadai agar keputusan pendidikan dapat lebih tepat sasaran. 

Pendekatan pengujian untuk tujuan pemantauan clan pendiagnosisan yang 

direkomendasikan para allli addall penilaian (pcngujian) acuan kritoria (criterion 

referenced testing = CRT). Dalam uraian Jaeger (1989: 487), pemakaian pengujian 

CRT hi, antara lain adalah "... to make decisions about the educational fiture of 

individual student ... attempt to inform students about their acadcmic strengths and 

weaknesses ... to serve institutional purposes such as student placement ...." Pendapat 

in. didukug oleh Whitney (1989: 521) yang menyatakan bahwa tes untuk tujuan 

penempatan (placement) biasanya dipakai untuk "help assign new students to the 

courses best suiting their educational skills and experiences." Pendekatan tes untuk 

penempatan (placement) pa& level pengujian awal mahasiswa baru juga didukung olch 

Sawyer (1996), yang menyatakan bahwa "A typical and important use of tests in 

postsecondary education is course placement (i.e., matching students with instruction 

appropriate to their academic preparation)" (hal. 271). Atasan yang diberikan adalah 

banyak mahasiswa baru tidak memiliki persiapan belajar sebagaimana diharapkan oleh 

perguruan ti&. Oleh sebab itu, pengembangan tes untuk tujuan pcmahaman 

terhadap bekal awal belajar mahasiswa akan lebih sesuai apabila didekati dengan tcs 

acuan kriteria ini. 

Penempatan mahasiswa pada perkuliahan yang tepat dengan pengetahuan dan 

pengalaman belajmya ini, biasanya dilakukan untuk beberapa perkuliahan yang sesuai 

dengan tingkatan pemahaman awal mereka. I-Ial seperti ini sering dilakukan pada 

berbagai kursus bahasa asing, sehingga peserta didik mernperoleh pelayanan pengajaran 

yang terbaik sesuai dengan tingkat pengetahuan clan ketrampilan (bekal) awal mereka. 

Hal yang sarna kelihatannya akan diterapkan untuk mahasiswa LPTK, karena alasan 

input mereka (baik hasil saringan atau seleksi calon melalui UMPTN atau cara lain) 

kurang sesuai dengan harapan lembaga pendidikan keguruan ini. 

Rincian kegiatan pengembangan tes bekal awal belajar IKIP Padang ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Pmdekatan pengembangan tes untuk tujuan pemantauan 

bekal awal belajar menggunakan pendekatan tes acuan kriteria ini diharapkan akan 



diinterprctasikan mcnuru t tingkat kc tcrcapaian kurikulum yang tclall discpakati 

(kmikdurn nasional). Kurikulurn yang dimaksudkan disini adalah kurikutum SMU 

tahun 1994, mengingat masukan LPTK (IKIP Padang) mayoritas berasd dari SMU, 

dan mereka baru saja menyelesaikan pendidikan menengahnya dalam dua tahun 

t erakhir . 

Model pengembangan tes yang diusulkan ini diancang m e n m t i  pendckatan 

yang disarankan oleh Nitko (1989 dart 1992). Model pengembangan tes Nitko ini 

mencoba mengintcgrasikan tes dcngan kurikulum bang berisi pengalaman belajar yang 

dilaksanakan siswa dcngan panduan pedoman yang ditetapkan Depdikbud). Pada 

tingkat mikro, analisis terhadap pola jawaban (respons) (maha)siswa (baru) akan dapat 

dipakai sebagai acuan untuk mengenali kelemahan d m  kesulitan belajar siswa (Nitko, 

1989). 

Agar berbagai tcs yang dipakai pada waktu yang berbeda dapat diintcrpretasikan 

dengan skala ponten yang sama diperlukan penyekalaan atau cquating (Petersen, dkk., 

1989). Pemakaian tes yang berbcda menurut waktu pengujian (tahun yang berbeda) 

adalah praktek pengujian yang urnurn. Tujuim utama memberikan 'set1 butir soal yang 

bcrbeda adalal~ untuk mcngllidari kcmungkian mahasiswa mcmpclajari tea yang 

diberikan waktu-waktu scbclurnnya (dm kcmungkman kcbocoran nnskah tcs). Olcll 

sebab itu penyekalaan (equating) selalu diperlukan. Dalam pengujian dikenal adanya 

istilah kalibrasi, yaitu apabila kita ingin mcngetahui karak-teristik suatu butir sod rclatif 

terhadap butir sod lain yang telah diketahui karakteristiknya. Dewan butir soal yang 

tclah terkalibrasi ini, equating akan lcbill mudah dilakukan. Untuk itu, selarna program 

pengembangan akan diupayakan dihasilkan sejurnlah butir soal tiap pokok bahasnn atau 

konsep esensial, sehingga dengan randomisasi dapat dihasilkan berbagai set berbeda 

dengan tingkat kesulitan dan kesetaraan yang memadai. Sejumlall butir sod ini 

disimpandalarn suatu sistem 'bank soal' tes bekal awal belajar mahasiswa BIND. 



2.2 Tes Bahasa 

Tujuan pernbclajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia, adalah meningkatkan 

kcmmpuan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia baik lisan maupun tertulis. 

Tujuan itu dicapai melalui proses belajar yang mernberikan kesernpatan kepada siswa 

untuk menggunakan bahasa scoptimal mungkin. Agar optimal, guru ham.  mampu 

menciptakan setting belajar yacg memungkinkan siswa berkomunikasi dengan ternan 

dan guru secara leluasa. Hal itu berarti bahwa aspek tatabahasa tidak lagi diternpatkan 

sebagai yang utama dalam proses belajar-mengajar tetapi diternpatkan sebagai 

penyangga, Hal itu tidak bcrarti bahwa tatabahasa tidak diperlukan dalarn pcrnbclajaran 

baFasa. Hanya, poninya lebih sediikit dibandingkan penggumm bahasa. Pada 

d a s q a ,  proses yang seperti itulah yang disebut dengan pendekatan komunikatif 

dalam pembelajaran bahasa (Richard Sr. Rodgcrs, 1986). 

Oleh karena tujuan pernbelajaran bahasa bersifat komunikatif, maka tes bahasa 

juga hams bersifat komunikatif. Tes yang komunikatif adalah yang menanyakan 

pmoalan penggunaan bahasa. Jika di dalam perangkat tes itu masih terdapat butir tes 

yang menanyakan aspek tatabahasa, ha1 itu dapat dimaklumi sesuai dengan poni seperti 

dalam PBM. Model tes seperi itulah yang akan dikernbangkan untuk kcperluan 

pengukuran bekal awal belajar mahasiswa BIND. 



BAB 111 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pengembangan S p e s i i i  TGS Bahasa Indonesia 

bngkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan tcs bekal awal mahasiswa IKIP 

Padang dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. 

Pengembangan spesIJ;kasi tes. Spcsifikasi tcs merupakan 'blueprint' tcs yang 

akan dibuat. Kegiatan pengembangan spesifjkasi tes ini mencakup scjumlah 

kegiatan, yaitu: 

a) Analisis kurikulum SMU dan mata kuliah semester I di IKIP, kemudian 

m e n p u n  peta sasaran pembelajaran (indikator penguasaan kurikulurn). 

Dalam kegiatan ini, pengembang tes mencoba menerjemahkan pernyataan- 

pernyataan dalam kurikulum yang menggambarkan kemampuan esensial 

(topik-topik dan perilaku penting) dan pa& tingkat pemaharnan yang 

bagairnana (mulai dari recall sampai dengan evaluation, dalam taksonorni 

Bloom) yang diharapkan oleh huikulum, untuk kemudian mencntukan 

prioritas tujuan pcngajaran mma ahu kemarnpuan csensid mana yang llarus 

ada dalam tes. Dcngan dcrnikian, dapat diketahui kemampuan rnana yang 

setiap mahasiswa (baru) scbaiknya dipcrkirakan dan diuji sebclum mercka 

memulai belajar di perguruan tinggi. 

b) Pengidentifikasian dan penspcsifik.lsian susunan kurikulum (SMU 1994) 

untuk menggambarkan proses pembelajaran siswa (ketika mahasiswa baru 

BIND masih belajar di SMU). Kegiatan ini dilakukan untuk memperkirakan 

kemampuan awal mana yang scmcstinya sudah dimiliki mahasiswa fiaru) 

sehingga struktur pembinaannya dapat disusun secara lebih spesifik, 

seandainya dalarn pengukuran bekd awal nanti mereka memiliki kesulitan 

atau kelemahan penguasaan topik prasyarat dalm bidang studi yang 

dimina tinya. 



c) Pengidentifikasian dan penspesifikasian susunan kurikulum semester I 

RTND untuk mcndapathn gaml~aran matcri apa naja yang akan <lipcla.jari 

mahasiswa (baru) ketika memulai proses pembelajarannya di BIND. Dari 

kegiatan ini diiarapkan dapat diidentifikasi to@-topik perkuliahan apa saja 

yang akan dihadapi mahasiqwa (baru) dan materi prasyarat apa yang 

masing-masing hctividu siswa mongihrni kcsulitan, soluqga program 

bantuan dan pembinaan apa yang diperlukan dapat dipersiapkan secara 

lebih spesifik. 

d) Penulisan rancangan tes yang sesuai dengan susunan kurikulurn (SMU clan 

lKlP semester I) dan kebutuhan informasi yang dihasilkan dari pengujian 

dengan tes yang dirancang (diagnostik clan placement). Penulisan 

rancangan tes hi, secara lebih khusus, difokuskan kepada indikator- 

indikntor (tujuan pembclajaran, instructionid objcclivca) pcnguasann matcri 

tertentu yang diperkirakan akan banyak dibutuhkan dalam mendukung 

sukses mahasiiwa belajar di BIND. Pernfokusan kepada bcrbagai indikator 

ini akan lebii memudahkan kita memahami tingkat kesulitan mahasiswa 

(baru), sehingga memberi arahan dalam menyusun program pembinaannya. 

Pengembangan Rancangan Tes. Pengembangan spesifikasi tes dilaksanakan 

dengan mempedomani hasil pengkajian kurikulum SMU dan mata kuliah 

pengantar di BIND. Untuk keperluan ini, dilakukan pengidcntifiksian 

kemampuan terpenting (esensial) ;mengembangkan indikator penguasaan materi 

uji, clan menyusun keseimbangan tuntutan penguasaan sesuai dengan pesan 

kurikulum (dalam bentuk keterwakilan antar bagian materi uji) dalarn suatu 

ma* pengembangan tes. Untuk mengembangkan rancangan tes ini, 

diperlukan berbagai kemampuan dan kegiatan, antara lain: 

a) Pengetahuan tentang berbagai model clan bentuk butir sod, clan 

kemungkinan berbagai bentuk pengujian (misalnya kemampuan berbahasa 

memakai ujian lisan). Secara khusus, tes bekal awal belajar ini akan 

menggunakan bentuk pilihan ganda dengan empa t a1 term ti f j awaban. 



b) Kcmampuan dm kcb~r~u~ian mcngadapta~ik.ul clan mcncmukat~ bcrlmppi 

teknik untuk menjawab 'problcnia' pengujian sesuai dcngan pesan 

kurikulum. Salah satu bentuk keberariian ini adalah perekaman jawaban 

siswa dengan Lembar Jawaban Komputer (WK), yang kebetulan di IKIP 

Padang mcrniliki scpcrangkat Optical Mark Rcadcr (OMR) untuk mcmbaca 

respons mahasiswa dalam LJK tenebut. 

c) Pemahaman tentang kebutuhan jumlah waktu yang diperlukan siswa dan 

pemontenannya untuk setiap bcntuk atau prosedur pcngujian. Alokasi 

waktu yang ditetapkan dipertimbangkan sesuai dengan masukan dan arahan 

tim nasional, yaitu soal MIPA disediakan sekitar 2 menit per butir soal clan 

sod IPS dan bahasa sekitar 1-1,5 menit. Pemontenan yang dipilih adalah 

110 atau benar salah (terrnasuk salah bagi y q  mengosongkan jawaban), 

sehingp skor atau ponten mallasiswa pada dasarnya adal'ah jumlah jawaban 

benar. 

d) Pemahaman tentang sifat-sifat (psikometrik suatu) tes yang dapat 

dipengarulu karakteristik butir sod. Sifat-sifat karakteristik tes memang 

dipengaruhi oleh 'status' atau statiqtik butir soal. Tes yang dikembangkan 

dengan pcndekatan CRT dan bcrtujuan untuk mendiagnosis peniapan 

belajar mahasiswa (baru) tidak selalu hams memilill butir-butir soal yang 

bertaraf kesulitan rata-rata dan berdaya beda tinggi, tetapi lebih banyak 

ditentukan olch ketepatan butir soal menerjemallkan pesan indikator 

(instructional objectivc) y'mg dimaksudkan untuk diukur. Dcngan 

dcmikian, dapat saja butir sod derlgan tard kesulitan yang sangat rendall 

(proporxi jawaban benar mendekati 1,OO) atau yang tine (mendekati 0,OO) 

tetap dipertahank,m dalam tes, karena memang butir-butir sod seperti ini 

bertujuan khusus dalam mengidentifikasi (letak) kesulitan atau kelemahan 

beM awal belajar mahasiswa. Dampak dari pendekatan ini adalah 

koefisien Npha (reliabilitas menurut Cronbach, 195 1 atau KR-20/KR-2 1, 

Kuder & Richardson, 1937) berkemungkinan rendah. Kenyataan ini 

sebenarnya tidak harus dirisaukan, mengingat pilihan koefisicn Npha atau 



yang se-jenisnya sebagai ukuran reliahilitas untuk tes yang dikcmbangkan 

secara CICr ti&& aelalu tepat (liilat Derk, 1984), walaupun mungkm akan 

membantu (sesuai dengan kebiasaan sebagian besar pengembang tes dalarn 

memakai ukuran reliabilitas ini). 

3) Pemvalidasian Spes~$ikari Pancangan) Tes. Setclah rancangan tes dibuaf 

rancangan ini perlu divalidasi agar memenuhi tujuan pengembangan tes yang 

diinginkan. Untuk kegiatan ini diperlukan tenaga 'pemvalidasi' yang terdiri atasi 

guru atau dosen bidang studi yang memiliki: 

a) Pengetahuan tentang kurikulum clan mampu untuk menganalisis rancangan 

tes dan kaitannya dengan kurikulum. Pengetahuan tentang kuddum clan 

strategi pengembangan tes ini akan bermadaat bagi guru dan dosen yang 

terlibat dalam penelitian ini untuk mengevaluasi ketepatan rancangan tes 

dalam mengungkap penguasaan matcri ajar (uji) scbagajrnana yang 

diamanatkan kurikulum. 

b) Pengetahuan tentang kemampuan rnahasiswa (clan pengajarannya di SMU, 

serta di semester I BIND), sehingga mampu m- pengetahuan ini 

untuk menilai 'fairness' tes. Ini penling untuk menilai ketepatan tes dengan 

proses belajar dan perkiraan tingkat kemampuan rnahasiswa @am) BIND 

sehingga tes yang dihasilkan dari proses pengembangan ini menjadi tes yang 

'on target' (tepat sasaran) untuk tujuan pengujiannya. 

c) Kemampuan untuk menilai kcterwakilan (bagian) tes mcnguji (bagian) 

kurikulum atau sebaliknya. Dalarn menilai kcterwakilan pokok bahasan 

(bagian tes) yang diujlkan, maka pemahaman guru dan dosen tentang 

jumlah waktu pengujian yang layak ditetapkan dan cakupan pengujiannya 

sangat membantu. Oleh sebab itu, inforrnasi tentang alokasi waktu 

pembelajaran (pokok bahasan tersebut di SMU dan semester I BIND) serta 

'tingkat sumbangan' pokok bahasan dirnaksud dalam pembentukan 'struktur 

keilrnu' dalarn diri mahasiswa (baru) akan sangat penting. 



d) Pengetahuan tcntang kebutuhan inforrnasi dari tcs oleh berbagai pihak 

(mahasiswa, dosen, ketua jurusan, dekan, rektor, pengembang kurikulum 

LPTK). 

Untuk memenuhi hd-hat yang diungkapkan disini, di awal kegiatannya, tirn inti 

telah melaksanakan pelatihan dan diskusi secara bertahap dengan anggota tim 

penulis. Pelatihan clan diskusi ini, di sarnping untuk mendesiminasikan informasi 

tentang pengukuran bekal awal belajar mahasiswa (baru) i, juga dipakai untuk 

mcnyarnakan pcrscpsi tcnlang stratcgi pcngcmbangan tes yang clipilih. Dcngan 

dernikian, diharapkan para penulis soal dan penanggung jawab penelitian memitiki 

kesarnaan persepsi clan mampu mcnerapkan persepsi ini untuk tujuan 

pengembangan tes bekal awal belajar. Hal ini diharapkan akan membantu upaya 

mcnghasikan tes yang tapat sasaran scsuai dcngan tujuan yang ingin dicapai. 

Sebagaimana telah dirancang sebelumnya, penulisan butir soal melibatkan dosen lain 

dan guru SMU bidang studi. Oleh sebab itu, untuk mendiseminasikan gagasan 

pengembagan tes dan pengdcwan bekal awal belajar mahasiswa dilakukan pelatihan 

dan diskusi mengenai tes. Ddam kesempatan pehtihan dan diskusi iersebut dijelaskan 

tujuan pengembangan tes dan strategi pengembangan tes yang diinginkan dan cara 

pemakaian spesifikasi butir soal. 

Selanjutnya, rnateri yang dibahas dalarn diskusi juga mcncakup strategi dalam 

memilih buku sumber dan acuan yang dapat dipakai untuk penulisan sod. Agar dapat 

ditulis butir sod yang relevan dengan tujuan pengujian, juga didiskusikan strategi bagi 

guru dalam mengembangkan kemarnpuan untuk menitai kecocokan butir sod dengan 

indikator dan tujuan yang ingin dicapai dalarn (sub)pokok bahasan di GBPP. Kata 

kunci yang ingin ditekankan di sini adalah indikator atau dalam pembelajaran sering 

pula disebut sebagai tujuan pembelajaran (instructional objective). Salah satu yang 

perlu dildvkan penulis soal dalam lld ini adalah mengisolasi konsep escnsial yang akan 

dicakup dalam butir s o 4  kemudian membay'mgkan dan mengcmbangkan gagasan dan 



situasi spesifik yang terjadi pada diri rnahasiswa (peserta ujian) pada tingkat pcrilaku 

yang diinginkan. G a m  dan situasi spesifik yang dimunculkan itu akan menjadi 

stimulus munculnya respons yang diiharapkan, apabila teruji menguasai materi sod 

yang diujikan. 

Setelah sejurnlah butir sod dapat dihasilkan, tahap selanjutnya dalam pengembangan 

tes ini adalal~ penyuntingan (editing) butir soal. Penyuntingan ini juga dirnaksudkan 

untuk penelaahan (silang) butir scal y a g  telah ditulis. Untuk kegiatan irti diperlukan: 

a) Kemampuan menentukan apakah setiap butir soal memenuhi kriteria (atau sesuai 

dengan) spesifikasi butir sod dan rancangan tesnya; 

b) Kemarnpuan menentukan apakah cakupan butir sod sesuai dengan indikator clan 

tepat (benar); kunci jawabannya dapat diterima @arena benar dan tidak 

meragukan); pengecohnya masuk aka1 dan salah, 

c) Penguasaan materi uji (subject matter) dan bahasa yang diperlukan bagi 

penyuntingan dan perbaikan butir sod; 

d) Kemampuan menelaah kesesuaian butir sod dengan indikator yang diukur, dan 

kaitan indikator dengan kurikulum yang menjadi dasar pengembangan butir soal 

(t@. 

Ddarn pengembangan tes bekal awd belajar hi, telaall silang yang dilakukan 

dimaksudkan agar butir soal yang ditulis oleh salah seorang anggota tirn penulis, dibaca, 

dkitik, dan dievaluasi oleh sejawat anggota tim lainnya (dalarn bidang studi yang 

sama). Telaah butir soal difokuskan kepada: 

a) ketepatan rnateri dan perilaku yang ingin diungkap butir sod kepada pesan yang 

diungkapkan indikator, yang dapat & i t  pada nnnusan pokok soal, kaitan pokok 

soal dengan alternatifjawaban, dan kunci jawaban benar harus tunggal dan logis; 

b) keakuratan penuangan gagasan ke dalam bentuk (konstruksi) butir sod, sehingga 

jelas apa yang dipertanyakan atau dipermasalahkan dalam pokok soal (stem), 



pokok sod hanya mernuat satu pennasalahan yang dipertanyakan, pokok soal 

bebas dari kalimat yang bersifat negatif ganda, pokok sod terbebas dari petunjuk 

arah jawaban benar, dan pbarlgrafik yang diperlukan memang diacu oleh 

pokok soal atau altematif jawaban; 

c) keakuratan pemakaian bahasa (Indonesia), antara lain hubungan pokok soal 

alternatif jawaban lancar, bahasa yang dipakai komunikatif dan sesuai dengan 

level pengetahuan teruji, pilihan kata tepat, bebas dari makna ganda, dan altematif 

jawaban terbebas dari pengulangan kata yang tidak perlu. 

Dengan dernikian, dillarapkan secara teoritis, butir sod yang dikernbangkan mcnjadi 

valid sesuai dengan pesan indikator dan bebas dari ketaksaan bahasa. 

Apabila ada butir sod yang dipandang tidak memenuhi persyaratan sebagai 

butir sod yang baik, butir sod tersebut langung diperbaiki. Perbaikan seldu mengacu 

kepada indikator yang telah ditetapkan dan sesuai dengan rancangan tes yang telah 

disepakati bersama. Dengan dernikian, indikator dipakai sebagai tolok ukur ketcpatan 

dan kualitas butir soal. 

3.4 S d e k  dm Perakitan Sod (unatk Up Coba) 

Setelah penyuntingan (editing) butir sod dapat diselesaikan clan jumlah butir sod yang 

diinginkan dicapai maka butir soal tersebut diseleksi dan dirakit menjadi perangkat tes 

untuk keperluan ujicoba. Jumlah butir soal yang diinginkan adalah minimal sama 

dengan jumlah butir soal yang dirancang bagi terbentuknya seperangkat tes pengukuran 

bekal awal belajar mahasiswa BIND. Dalam pengernbangannya, tim merancang 

sekaligus dua (2) perangkat tes bekal awal belajar. 

Untuk merakit butir-butir sod mcnjadi perangkat tes yang diiiginkan, 

diperlukan berbagai kemampuan, yaitu: 

a) kemampuan menyusun dan melay out' butir sod menjadi tes yang e&ien baik 

dilihat dari pemakaian waktu ujian mahasiswa rnaupun pemontenannya; 



b) kemampuan mengadhiis kesesuaian draf tes dengan rancangan atau spcsifikasi 

tea; 

c) kemampuan menyusun tes 'paralel' atau 'setara' se- beberapa perangkat tes 

dapat dihasilkan, baik untuk keperluan saat itu maupun masa datang (yang dapat 

dipakai sebagai 'mother' tes yang bisa dipedomani untuk pcnyuaunan tes paralcl 

tahun berikutnya. 

Sod-soal tersebut dirakit menjadi dua perangkat tes yang siap diujicobakan. 

Karena siswa SMU kelas III telah tidak berada di sekolah (Juni), setelah selesai ujian 

Ebtanas, maka perangkat ies ujicoba dirnodilikasi sesuai dengan peluang ujicoba yang 

mmgkin dicapai, yaitu memanfaatkan para pendaftar Ujian Masuk Perguruan Tin@ 

Negeri (UMPTN) untuk periode I tahun 199711998 clan siswa kelas tiga SMUN 1, 2, 

dan 3 Padangjurusan IPS dan Bahasa untuk pcriode I1 talun 199811999. Dengan 

demikian, tes bekal awal belajar ini dirakit sesuai dengan kondisi setiap periode. 

Artinya, tes dibuat seolah-olah model ujian UMPTN (199711998) yang digabung 

dengan soal bidang studi lain dalarn proyek penelitian sejenis (terdiri dari bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris, Matematika (satu set). Bentuk fisik perangkat ujicoba 

dilampirkan dalarn Lampiran A dan i n f o m i  singkat mcngcnai pcrangkat ujicoba 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. 
Ringkasan Infomasi Mengenai Perangkat Tes yang Diujicobakan 

Catatan: 1) Untuk kolom Waktu yam disediakan p a l c a n  satuan menit 
2) Butir soal Bahasa Indonesia dan 1ngp;ris pada perangkat 11 sama dengan 31 dan 13 

sama dengan 33. 

Jumlah perangkat setara 

2 

1 

Tahun 

199711998 

199811999 

Jumlah soal 

40 

80 

Waktu yang digunakan 

120 

120 
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3.5 Up Coba 

Perangkat-perangkat tes diujicobakan tanggal 8 Juni 1997 dan 15 Juni 1997 untuk 

periode I dmgan jumlah peserta 147 orang dan tanggal 4, 6, dan 9 April 1998 untuk 

periode IT dengan jurnlail pcscrta 109 orang. 

3.6 Analisis Hasil Uji Coba 

Sctelah data pengujian selcsai dirckam dan diponten, analisis tcrhadap kualitas tcs dan 

mahasiswa dapat dilaksanakan. Untuk itu diperlukan kemampuan: 

a) menganalisis data pengujian (s~bagaim~m ujicoba) dan menggunakannya untuk 

perbaikan bank soal dan tes operasional; 

b) menganalisis pontcn (total tcst score) dan menemukan sebaran pontcn, 

menekpkan kelemahan dan keunggulan masing-masing mahasiswa; 

c) mengiterpretasikan hasil pengujian bagi semua 'stake-holders'; 

d) menginterpretasikan hasil pengujian dengan kaidah PAP dm diagnostik 

mahasiswa. 

Hasil ujicoba dianalisis dengan menggunakan program Iteman dari Microcat, Veni 2.0, 

untuk menganalisis butir sod. Untuk kualitas tes dipertimbangkan 3 hal, yaitu: (a) 

distribusi jawaban, (b) taraf kesulitan soal p, dan (3) daya pembeda rb (korelasi 

biserial), r,b (korelasi point-biserial) atau r~ (korelasi item-total). Ringkasan hail  

analisis ujicoba dapat dilihat dalarn Tabel 2 berikut. 



Tabel .2 
Ringkasan hasil analkis ujicoba 

Catetan: ? menunjukkw bahwa kuna jmvabm diperbmyak8n dan berdaearkw reepon peserte ujian, k o m p w  
mernberkan allernatif jawabmya 

- 

No. 

1 

2 

Dari analisis butir di atas dapat diketahui bahwa perangkat tes yang dipersiapkan 

memiliki kelemahan, khususnya yang diberi tanda "?" Jurnlah butir soal yang dicurigai 

memiliki kunci yang kurang tepat lebih h a n g  30% dan yang berdaya beda kurang dari 

0,20 lebih kurang 15%. Sebaran masing-masing perangkat tes &pat dilihat pada 

gambar 5 buku I laporan penelitian ELAQA 1998 clan 1999. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperbaiki butir soal yang dinyatakan kurang 

bagus. Prosedur perbaikan adalah sebagai berikut. 

Tahun 

199711998 

199811999 

a) Perbaikan difokuskan pada butir sod yang diberi tanda "7" Jika benar kunci 

yang sdah, maka kunci ditukar, clan jika kunci sudah benar, perbaikan 

diarahkan pada redaksi atau editing butir soal. 

b) Butir sod yang berdaya beda rendah drperbaiki dtngn melihat gagasan sod 

yang mungkin kurang lancar. Jika tidak, maka tidak perlu diperbaiki. Hal ini 

mengingat bahwa soal dikembangkan dengan CRT sehingga soal dengan daya 

beda rendah tidak harus menunjukkan kualitas butir yang rendah pula 

Mungkin, kualitas penguasaan yang merata pada testees. 

Jumlah 
Butir 
Soal 

80 

80 

Berdasarkan hasil ujicoba ini disusunlah perangkat tes bekal awal yang 

sebenarnya clan dipersiapkan untuk pengukman bekal awal belajar mahasiswa (baru 

BIND. Pertimbangan utama dalam seleksi soal untuk menyusun perangkat tes bekala 

awal yang sebenamya (edisi pertama) adalall rancangan (kisi-kisi) tes yang telah 

Keterangm Jumlah Korelasi Poin Biserid 

>0,20 

43 

39 

<0,20 

11 

16 

? 

26 

25 



ditetapkan sebelumnya. Sehingga, setiap sel dan setiap pokok bahman akan diwakili 

olch butir soal sebanyak dan scsuai dcngan rancangannya. 

Perangkat tee yang sebenarnya, secara lengkap, dapat dilihat dalam buku II laporan 

penelitian ELAQA 1998 dan 1999. 

Sctelah semua pcrangkat tcs diselcsaikan, perangkat tersebut siap dicetak clan 

dipcrbanyak. Oleh karcna bidang studi bahasa Indonesia memperhatikan hal-ha1 

kecil yang tertulis sepcrti tanda koma (,) dan titik (.), maha penggandaan 

dilakukan dengan foto kopi. 



BAB IV 
PENERAPAN AWAL 

Tes awal dhksanakan pada 13 September 1997 untuk periode I clan tanggal 8 

Septcmbcr 1998 untuk pcriodc TI, ~csuai clcngan jadwal mcngrrjar doacn yang tcrlibat 

sebagai ketua tim. Judah  subjek untuk masing-masing periode adalah 69 orang untuk 

periode I clan 66 orang untuk periode II. 

Untuk menganalisis hasil uji awal dipersiapkan format-format untuk mernetakan hasil 

uji awal. Untuk melaporkan hasil tes masing-masing i n d ~ d u  dkiapkan format hasil 

analisis benar salah dan format jurnlah jawaban benar untuk setiap i n d ~ d u .  Di 

samping itu, ha1 yang bermanfaat adalah tingkat keterandalan tes yang dipakai. Hasil 

koefisien keterandalan (Cronbach Alpha) periode I adalah 0,485 clan periode II adalah 

0,201. Hal ini menunjukkan bahwa periode kedua lebih rendah daripada periode I 

Narnun, hat ini tidak menjadi masalah scsuai dengan tujuan tes dan model 

pengembangan tes (CRT) . Data pengujian awal dapat dilihat pada tabel 6.5 <fan 7.5 

buku I laporan penelitian ELAQA tahun 1998 dan 1999 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rerata dan simpangan baku skor, bagi 

mereka yang ikut penerapan awal dalam tanda 0, adalah: = 39,36; 5,370 (80) untuk 

periode I dan 30,045; 4,154 (80) untuk periode II. Hal itu berarti bahwa Tingkat 

penguasaan materi uji sangat rendah. Setiap sod yang tidak dapat dijawab dengan 

benar oleh seorang mahasiswa, indikator yang berkaitan dengan butir sod tersebut 

direkamkan dalarn laporan diagnosis kesulitan atau kelernahan mahasiswa dalam 

mengerjakan sod yang diberikan dalam tes pengukuran bekala awal belajar mahasiswa 

ini. Nama-nama indikator atau materi yang terkait dengan indikator tersebut dicetak 

dalam lembar diagnosis yang dapat ditemukan hasilnya dalarn buku II 



4.3 Pembahasan, Simp&, data Sman 

Hasil pengukuran bekal awal belajar rnahasiswa Jurusan BIND KIP Padang, 

nlcnunjukkan bahwn pctlguma.ul matcri uji yang s'mgi~t mcrnprillatinkrui. hi mungkin 

mudah dipahami mengingat yang masuk ke IKIP Padang dapat dikatakan berasal dari 

calon mahasiswa yang umumnya tidak terlalu t i n e  prestasinya dilihat dari hasil tes 

UMPTN. Apabila mahasiswa baru ini berasal dari jalur seleksi tanpa tes, rnaka mereka 

ini umurnnya berasal dari sekolah-sekolah kurang favorit, yang urnumnya berprestasi 

kurang begitu t i .  dalam Ebtanas. Dengan kata-kata lain, rnahasiswa baru Jurwan 

BIND IKIP Padang tahun ajaran 1997/98 memiliki bekal belajar yang rendah, sehingga 

bcrbagai bantuan dul bimbingm bolajar a h  sangat mcrnbim~u mcrcka untuk 

mengatasi kesulitan awal hi, agar di masa datang mereka tidak akan mengal'ami 

kesulitan berarti bagi penyelesaian studinya. 

Hal lain yang perlu diperhatikan addall kemarnpuan tes bekal awal belajar ini 

dalam mengungkap kesulitan dasar atau penyebab kegagalan mahasiswa menjawab 

benar soal-sod dalam tes. Dilihat d;ui aspek-aspek yang belllm dikuasai mal~asiswa, 

pemahman konscp d m  penwaannya  dalam komunikasi merupakan bagian yang 

mcnonjol. Kesalahan pada pcmahaman konscp berakibat pada kcsdahm penggunaan. 

Mi;3alnya, soal nomor 9 (tahu I ) clan nomor 46 (tahun II). Pada umumnya sod itu 

dijawab salall oleh mdwiswa karena k c t i d a k p b a n  akan aturan memungut kata dari 

bahasa asing (nomor 9) dan ketidakterampilan menggmkan kalimat efektif (nomor 

46). 

Kata "spiriluil" dipungut menjadi "spiritual" seperti diatu di dalarn pedoman 

pernungutan kksa kata as& Akan tetapi, karena di dalam media massa dan komunikasi 

sehari-hari baik formal maupun nonformal banyak dipakai bentuk "spirituil" maka 

mahasiswa menganggap bahwa yang benar adalah "spirituil". Demikian juga, kalimat 

"Kepada bdirin dimohon berdiri" sangat dominan p e q g g m m y a  dalarn acara-acara 

resmi. Padahal, aturan kalimat menyatakan bahwa subjek (hadirin) tidak boleh 



didahului oleh kata depan (kepada). Oleh sebab itu, yang benar adala" "Hadirin 

dimohon bcrdiri." 

Dominannya kesalahan konsep seperti itu mungkin dipengaruhi oleh 

kctidakpatlaman guru dan ketidakpedulian siswa terhadap aturan tatabahasa. Ole11 

sebab itu, bantuan yang harus diberikan kepada mahasiswa adalah bcrkaitan dengan 

konsep-konsep kebahasaan yang aering digunakan secara salah kaprah seperti di atas. 

Konscp-konscp yang sudah digunakm secara benar oleh masyarakat juga dapat 

dijawab benar oleh mahasiswa seperti penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda 

baca tertentu, ease, dan lain-lain. Sehubungan dengan itu, pertanyaan lanjutan adalah 

apakah pembelajaran bahasa Indonesia di SMU tidak begitu berpengaruh pada 

peningkatan kemampuan siswa? Perkiraan seperti ini masih terlalu kasar dan tidak 

spesifik, sebagairnana yang semestinya dapat diberikan 

Untuk mengembangkan suatu tcs diagnostik yang mantap mungkin dapat 

ditempuh dengan mernbuat tes dengan jumlah soal yang banyak, tetapi soal-sod 

tersebut cenderung lebih mudah. Akan lebih baik lagi apabila setiap materi tidak hanya 

terdiri dari satu soal, tetapi sekurangnya tiga sod. Kelemahan pendekatan ini adalah tes 

akan menjadi panjang clan melelahkan, apabila tes ini harus mencakup semua materi di 

SMU, mulai dari kelas I sm.pai ID dan masih ditambah lagi dengan materi awal saat 

belajar di IKIP. Kalau terpaksa, tim peneliti ini lebih cenderung mengusulkan untuk 

memusatkan pengukurannya berkenaan dengan penguasaan materi SMU dan 

diupayakan dapat mengungkap kelemahan pemahamannya, agar pernusatan pemberian 

bantuan belajar dapatlebih efektif. 

Dari ringkasan data di atas dapat disirnpulkan bahwa penguasaan materi ajar SMIJ dan 

semester I Jurusan BIND IKLP Padang masih sangat rendah. Ini tercermin dari skor 

mahasiswa, yang h a n g  dari 50% jumlah soal yang diujikan bisa dijawab benar. Hal 

ini mungkin disebabkan oleh PBM di SMU belum menyentuh aspek-aspck 

penggunaan dari konsep-konsep yang cendrung salah kaprah di dalam masyarakat. 



Oleh sebab itu pemberian bantuan belajar dengan strategi pembelajaran yang tepat dan 

dcngan mcmpcrl~atikan pcrbcclaan inchidu sangallall pcntine, scsuai dcngan 

penguasaan bekal awal mereka. 

Hasil yang diberikan oleh tes ini belum optimal karena tes ini dikernbangkan dengan 

pendekatan untuk tujuan seleksi, tidak untuk diagnostik. Disarankan, agar di kemudian 

hari &pat dikembangkan tes dengan pendekatan diagnostik dengan fokus materi SMU 

saja. Dalam kaitan ini pun dipilih pokok-pokok yang esensial yang dipakai untuk 

membangun penguasaan materi bidang studi lebih lanjut. Sehingga pada awal belajar di 

Jurusan BIND IKIP Padang pembenahan penguasaan materi dasar ini mendapat 

penekanan agar rnahasiswa dapat dipersiapkan dengan lebih baik. Program 

pembenahan ini mungkin dapat mengambil fonnat 'pendidikan tarnbahan post Sh4U 

atau pra universitas", semacam pra S2 bagi lulusan univmitas yang "dicun'gai" kurang 

menguasai materi S! yang a h  bexmanfaat ketika mereka melanjutkan ke S2. 



BAB V 
PENERAPAN AKIIIR 

Tes akhir dilaksanakan pada minggu terakhir perkuliallan semestcr Juli-Dcscmbcr 

1997, yaitu berkisar antara tanggal 15 Desernber 1997 untuk periode I clan 17 

Desernber 1998 untuk periode 11. Jumlah subjek untuk masing-masing periode adalah 

66 orang untuk periode I dan 53 orang pada periode 11. Jumlah peserta ujian yang 

mengikuti tes akhir ini terdapat perbedaan dibandingkan dengan jumlah peserta tes 

awal. Ini disebabkan beberapa mahasiswa ada yang tidak hadir ketika pengujian akhir 

dengan tes bekal awal belajar ini dilaksanakan. 

Dari hasil pengolahan data pengujian akhir dapat diketahui bahwa rerata dan simpangan 

baku skor, sesuai dengan periodenya adalah adalah: = 42,98; 6,104 (80) untuk periode 

I dan 33,377; 5,654 (80) 

Apabila hasil pengujian akhir ini diperbandingkan dengan hasil pengujian awal 

secara sekilas dapat diketahui adanya peningkatan jumlah jawaban benar yang d i b e n i  

mahasiswa, walaupun hanya sedikit (3,62 untuk periode I clan 3,332 untuk periode II) 

Kenaikan skor, walaupun secara absolut tidak terlalu tin@ menunjukkan scbagai hasil 

proses pembelajaran. Akan tetapi hasil ini belurn menunjukkan kemajuan belajar yang 

berarti. Secara umum, setelah behjar selama satu semester di Jurusan BIND IKIP 

Padang, rata-rata mahasiswa masih gaga1 menjawab benar 50% jurnlah soal yang 

diujika. Baik yang belum ditindaklanjuti oleh program 3s (periode I) maupun yang 

sudah ditindaklanjuti oleh program 3 s  (periode 11) 



Hasil penerapan akhir pengukuran bekal awal belajar mahasiswa Jurusan BIND 

menunjukkan bahwa setelah belajar selama satu semester, penguasaan terhadap materi 

uji rnasih sangat memprihatinkan. Hal ini mungkin menggambarkan h a n g  efektifhya 

proses pembelajaran di jurusan, yang berkemungkinan disebabkan oleh belum 

banyaknya materi uji yang dipelajari selarna semester pertama. Apabila penjelasan ini 

dapat diterima, berarti kurikulum Jurusan BIND, khususnys semester I belum 

menyentuh atau membekali mahasiswa d e n p  materi yang berkaitan dengan bidang 

studi masing-masing. 

Kenya- ini mungkh mengundang d;m mengandung pertanya'an, mulai 

semester berapa sebenarnya para mahasiswa belajar materi terkait dengan bidang studi 

mereka? Efektifkah susunan kurikulum seperti itu? Atau karena kurikulum yang seperti 

itukah yang menyebabkan pengumam materi bidang studi dari rata-rata lulusan Jurusan 

D I N 3  dianggap kur'mg scsuai dcngan kcbutuh'an masy'arakat (lapangan=sekolah)? 

Berbagai pertanyaan scperti itu, sebcnamya, berkecamuk di dalam dada kita. 

Olch scbab itu, pengkajian yang intensif kepada kurikulum yang saat ini dipakai oleh 

Jurusan BIND menjadi relcvan. Apabila temuan dari pengkajian itu nanti mcnyatakan 

bahwa kurikulum ini ikut bcrpcngar-ull besar terlladap mutu lulusan Jurusan BIND, 

suatu program untuk merevisi kurikulum perlu dipeniapkan. 

Berkaitan dengan pemberian bantuan kepada mahasiwa, untuk periode Z, 

bantuan hanya dalarn bentuk proses bela-jar biasa sebagilimana layaknya sebagai 

maliasiswa baru. Sedangkan, untuk peiode lI, di sarnping proses belajar biasa, 

mahasiswa juga dibantu oleh program 3 S. Akan tetapi, justru di sini pula letak 

persoalannya, baik yang dibantu oleh program 3 s  maupun yang tidak, peningkatan 

penguasaan materi sama, sediit clan hampir tidak berarti. 



Salah satu aspek yang perlu juga mendapat perhatian adalah terbukanya 

ponawan mala kuliall di Juruuan BIND KIP Padang. Scliap malla~i~wa bcba~ 

mengambil mata kuliah apa saja selagi mematuhi prasyarat yang ditentukan karena 

semua mata kuliah ditawarkan setiap semester. Mungkin kebijakan ini perlu ditinjau 

ualgn mengingat belum berjalannya mekanisme clan sistern yang mendukung untuk 

proses seperti itu. Jika di perguruan tinggi l u x  negeri (Australia, d n y a )  ha1 itu 

berjalan dengan bak, hal itu disebabkan lengkapnya informasi tentang segala sesuatu 

yang menyangkut akadermk, berjalannya sistem jaringin komputer dengan baik, 

profesionalnya dosen dalarn mengelola perkulialmnya. Ketiga ha1 ityrmanya belum 

berjalan dengan baik di IKIP Paciang. 

Jika dibandigkan hasil penguasaan mahasiswa terhadap materi tes bekal awal 

antara tahun I dengan tahun I1 dapat dilikat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3 

Perbandingan rerata clan simpangan baku hail pengujian awal dan akhir kdua peride 

Pertanyaan lanjutannya adalah, di samping ada persoalan pada keefektivan penyusunan 

kurjkulum, muq$nkah juga program 3s tidak berjalan sebagaimana mestinya 

sehingga tidak ada dampaknya pada penguasaan mahasiswa? 

Tahun 

199711 998 

199811999 

Angka-angka yang tertera di atas adalah angka untuk materi tes kedua jenjang 

(SMU clan semester I Jurusan BIND). Akan tetapi, jika dilihat dari materi SMU saja, 

penguasaan mahasiswa cukup tinggi, mencapai 60 %. Oleh sebab itu, persoalan 

sebenarnya bukan hanya rendahnya penguasaan terhadap materi SMU, tetapi ditambah 

dengan materi semester I Jurwan BIND. Jika rendahnya penguasaan terjadi pada 

Awal 

39,36; 5,370 (80) 

30,045; 4,154 (80) 

Akhir 

42,98; 6,104 (80) 

33,377; 5,654 (80) 



penerapan awal, ha1 ini mungkin dapat disadari karena mereka memang bclum bclajar. 

Akan tctapi kalau pada pcncrapan akl~ir juga rcndah penguasaan matcrinya, llal ilu 

&pat dipertanyakan. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam PBM di semester I, 

sebagaimana telah dibahas di atas. 

Penerapan akhir menunjukkan bahwa kemajuan belajar mahasiswa Jurusan BIND 

bclum menggembirakan. Hal ini bcrkemungkinan disebabkan oleh matcri belajar 

sclama satu semester pertama belum banyak menyentuh materi-materi yang tcrkait 

dengan bidang studi (yang diujikan). Kemungkhn lain, apabila materi belajar selarna 

satu semester sudah banyak terkait dengan materi bidang studi, adalah akibat bekal awal 

mahasiswa yang sangat rendah, maka kcmampuan untuk memahami materi yang 

diajarkan sangat rendahlkurang. Kelihatannya, pemberian bantu yang dilaksanakan oleh 

program 3s hampir tidak ada artinya mengingat hasil belajar yang hampir sarna baik 

mahaisswa yang tidak diberi bantuan (periode I) maupun yang telah diberi bantuan 

(periode II). Oleh sebab itu, perlu dipikirkan lagi bagairnana bentuk operasionalisasi 

program pcmbcrim b6antw~ baik olc11 dose11 mupun ole11 program 3s. I-Ial y'ulg ta 

kalah pentingnya adalah, jika alasan susunan kurikulum yang dianggap benar, maka 

cvaluasi dan revisi kurikulum jurusan BIND pcrlu dilaksanakan. 

Sebagaimana diungkapkan daalam sirnpulan di atas, ada dua kemungkinan yang 

dicurigai sebagaio penyebab rendahnya kemajuan belajar mahasiswa tahun pertama 

j m ' a n  BIND., yaitu kurikulurn (materi belajar semester I) yang belum sesuai dengan 

program bid- studi danlatau bekal awal belajar yang rendah. Ole11 sebab itu, ada dua 

saran utama yang diajukan dari pengukuran bekal awal hi, yaitu sebagai berikut. 

a) Apabila kemungkinan pertama yang lebih tepat, diperlukan pcngkajian dan 

perevisian yang intensif tcrhadap kurikulum Jurusan BIND, khsusnya dalam 



menernpatkan urutan belajar materi-materi yang terkait dengan bidang studi 

ymg mcnjadi upcuialiaa~i mdmi~wn.  Olch karma ucmlra mnta kuliah 

ditawarkan kepada mahasiswa, maka peranan penasehat akademik dalarn 

memiilih mata kuliah yang ham diambil pada semester satu sangat penting. 

Atay justru, jurusan mengelwkan paket mata kuliah yang relevan dengan 

materi bidang stud, kl~usus untuk mallasiswa b m .  

b) Apabila kemunglunan kedua yang lebih tepat, maka program pemberian 

bantuan sebagairnana yang dilaksanakan oleh program 3 s  perlu diperbaiki, 

misahya dengan memilih dosen yang ber kualifikasi tinggi, baik di bidang s tudi 

rnaupun di bidang integritas dan hubungan sosial (integrity and human relation). 

. . 
Sinyaleman mana yang lebih tepat, kita di jurwan BINd-lah yang hams memhkan 

clan menangkapnya sehingga peningkatan bekal awal belajar mahasiswa baru dapat 

segera dilaksanakan. 



BAR VI 
PENUTUP 

6.1 Garis Besar Jlannya Pelaksanaaan Proyek 

Secara ringkas pelaksanaan proyek pengembangan tes dan pengukuran bekal awal 

bclajar n~illlashwa J w a n  irli dapat dijola~bn ~obagai bcrikut 

Berdasarkan swat dari Direktur Pembinaan Sarana Akademik Ditjen Dikti 

Nomor 3396/D2/96 terhngpl 13 November 1996, tentang Term of Reference 

ELAQA (Entry Level Assessment and Quality Assurance), Rektor IKTP Paclang 

memberikan mandat kepada Ketua Lembaga Penelitian lKlP Padang untuk 

menindaklanjuti swat tersebut Ketua Lembaga Penelitian IKlP Padang dengan 

beberapa orang staf mulai menyusun draft proposal penelitian yang ditawarkan. Setelah 

draft proposal tersusun, Ketua Lembaga Penelitian meminta narna-nama anggota tirn 

peneliti 10 program studi yang &libatkart melalui dekan masing. Jurusan BIND adalah 

salah satu jurusan yang dilibatkan clan ikut membantu menywun proposal. Setelah 

direview dan diperbaiki, propsal itu dikirim ke Pemimpin Proyek PGSM di Jakarta. 

Setelah proposal teknis dinyatakan diterima oleh PGSW proposal disempurnakan 

scsuai dcngan hasil diskusi dcngnn tim pcnilai dari PGSM 

Selanjutnya, tirn peneliti IKIP Padang secara lengkap dipansgrl untuk mengikuti 

pelatihan pengembangan instnunen evalusi atau tes di Bogor pada tanggal 25-27 

Maret 1997. Sekembali dari Bogor, secara rnaraton tim kembali bekerja untuk 

melaksanakan program penelitian sesuai dengan bidang studinya masing-masing. 

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

Mengkaji kurikulum SMU clan semester I Jurusan BIND untuk membuat 

rancangan pengembangan tes dengan mernilih konsep esensial yang ada di 

dalam kurikulurn tersebut. 

Mengembangkan kisi-kisi tes 



Menentub  seorang dosen clan seorang guru SMU yang akan diikutsertakan 

dalarn proyek ini ( i in  dimintakan oleh Kctua Jmbaga Pencliti~m KIT' 

Padang). 

Melatih dan berdickw tentang kisi-kisi pengembangan tes clan strated 

penulisan butir soal 

Menulis butir soal sesuai dengan jumlah dan rambu-rambu penulisannya yang 

telah dituangkan dalam kisi-kisi pengembangan tes. 

Menelaah sllang clan memperbaiki butir soal yang dihasilkan oleh setiap angsota 

tim. 

Menyeleksi dan merakit butir sod menjadi perangkat ujicoba 

Melakukan ujicoba perangkat tes 

Menganalisis h i 1  ujicoba dengan ITEMAN (MICROSTAT Versi 2.00) 

dengan analisis tes klasik. 

Membahas hasil ujicoba dan memperbaiki butir sod yang "hang baik" untuk 

kemudian dirakit menjadi perangkat tes sebenamya. 

Memperiapkan tes dengan mclakukan editing dan pcrakitan perangkat tes untuk 

kemudian dicetak 

Mencetak perangkat tes yang telah diverifikasi oleh tirn (digandakan dengan 

foto kopi). 

Menguji (penerapan awal) rnahasiswa seelah dikoordinasikan dengan dekan dan 

ketua jurusan. 

Menganalisii h i 1  penerapan awal dan mempersiapkan model analisis 

diaonostiknya dan mempersiapkan petun.uk interpretasi profil hasil diagnostik 

agar dapat dipaham. kesulitan mahasiswa (oleh Ketua Tim) 

Menguji (penerapan akhir) mahasiswa kernbali dengan perangkat tes yang sarna 



Mengadisis hasil pcncrapan akhir dengan membandingkannya dengan hasil 

penerapan awal 

Mendiskusikan hasil perbandingan awal-akhir 

Menyusun laporan penelitian dan menggandakannya seauai denga kcperluan 

Mcngirimkan laporan pcnclitian kcpa& tim nasional di Jakarta 

Selma pelaksanaan penelitian, pada dasarnya, hampir tidak ditemui harnbatan yang 

karti, walaupun harnbatan kecil memang dialami. Beberapa hal yang mendukung clan 

menghambat jalannya penclitian , antara lain, scbagaimana didiskusikan bcrikut ini. 

6.2.1 Hd-hml yang Mendukung 

Dari pengalman/pengamatan selama pelaksanaan proyek penelitian ini, 

bcbcrapa ha1 yang mendukung adalall sebagai berikut. 

Kanwvil mcngidnk.m st.af!nya scbngni mggofa tim pcncliti. 

Antusiasme dim semangat yang tin@ dari anggota tim. Setiap ada sidang seldu 

dilladiri d m  batas akllir setiap langkah yang dikerjakan sclalu dipenuhi. 

Kcinginan untuk bclaj'ar dan mcngiiasikan tcs ynng bcrkualitas sangat mcnonjol 

dengan upaya telaah bersarna dan saling menghomti. 

Dukungan dekan dan ketua jurusan cukup besar. 

Dukungim Pusat Komputer IKIP Paclang dalarn membaca dan mempersiapkan 

model analisis diagostik. 

Scbagai pelaksana, saya mengajar di semester satu sehingga memberikan akses 

yang banyak untuk melaksanakan penelitian. 



6.2.2 Habhal yang Menghambat 

Di samping ha1 yang mendukung a h  bebcrapa ha1 yang dapat dikategorikan 

menghambat, antara lain, sebagai berikut. 

Kesulitan awal untuk menen* dosen yang akan dilibatkan karcna banyak 

yang ingin diikutkan 

Kesulitan pendanaan dari PGSM karena darnpak krisis moneter, sarnpai timbul 

keraguan untuk melanjutkan proyek ini. 

6.3 Perbandbagan Mtma Tes ,A,wal u'an Tes Akhir 

Apabila hasil pengujian awal dibandingkan denganhasi pengujian akhir, bebcrapa hal 

dapat disimpulkan. Untuk meringkas perbandingan ini tabel berikut dapat disimak. 

Tabe 4 
Analisis perbmdingan hasil tes awal dan akhir 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa h p i r  sernua hasil pengujian akhir berbeda 

secara signifikan pada taraf signi6kansi 5%. Dengan demikian dapat disirnpulkan 

bahwa tes akhir lebih baik secara meyakinkan (menurut ukuran statistik) dibandingkan 

dengan hasil pengukuran awal. Narnun apabila dilihat dari jumlah kenaikan skor tidak 

menunjukkan hasil yang memadai, sebab kenaikan hanya 3,561 pada periode I clan 

3,8 10 pada periode 1'. htinya, proses belajar hanya bisa menaikkan sekitar g0/4 apakah 

dibantu dengan program 3s atau tidak. 

Periode 

199711998 

199811999 

Perbedaan 
rerata 

3,516 

3,810 

clF 

63 

41 

P 
-- 
0,000 

0,000 

SE rerata 

0,697 

0,815 

Harga t 

5,04 

4,67 



Banyak pelajaran yang dipeoleh dari pelahanam proyek penelitian ini, antara 

sebagai berikut. 

Pengembangan tes secara profesional membutuhkan ketekunan dan kerjasama 

yang erat antarberbagai pihak, clan ternyata bukan suatu hal yang mudah 

dikorj.lk.m. Pongalaman ini bllarnpknn r n a t ~ g ~ ~ b d ~  pomcpsi y:~ng ~o l ,m~n  ini 

beredar di antara pada dosen dan guru seolah-olah mengembangkan tes yang 

baik (valid dan reliabel) itu sesuatu yang mudah dan sembarangan orang dapat 

melakukann$. Di samping itu, pengalaman ini diharapkan berpengaruh 

terhadap cara dan strategi dosen dan guru dalam menyusun sod-soal ujian 
\ 

cawu dan semester dalam tugas mengajar mereka. Selanjutnya pengalaman ini 

dapat pula ditularkan kepada dosen dan guru lain di tempat tugas masing- 

masing. 

Oleh karena peneliti sendiri mengajar di semester I maka peneliti dapat ikut 

secara langsung mengetahui dan mcrnahami kesulitan dan bekal awal belajar 

mahasiswa. Pemaharnan inisangat membantu dalam mempersiapkan proses 

belajar mengajar. 

Hail penerapan akllir tes bekal awal menunjukkan bahwa peningkatan kernajuan 

atau prestasi mahasiswa selarna satu semester mash memprihatinkan. 

Kenyataan ini, kiralya dapat men& kita untuk mengkaji lebih mendalam 

tentang susunan pengalaman belajar yang diberikan kepada mahasiswa saat ini. 

Jika kenyataan nanti kurikulum LPTK belurn tertata dengan. baik, qxika 

program pemantapan dan penyusunan kurikulum b m  dapat diluncurkan. . 

Mutu lulusan SMU yang bervariasi semestinya mendorong dosen untuk lebih 

peduli terhadap program dan proses pembelajaran. Kepcdulian itu akan 

menghasilkan banyak kaxya penelitian dan pengbdian masyarakat sehingp 

kehadiran LPTK sernakin diperlukan oleh masyarakat (pendidikan) di daerah 

tersebut. 

Pengalaman menyusun proposal (peneliti adalah salah seorang yang ikut 

menyusun proposal penelitian ELAQA ]KIP Padang), adalah manfaat lain yang 



sangat dirasakan. Di samping itu, juga pengalaman melaksanakan penelitian dan 

mengadisis serta menafsirkan hasilnya. 

Karena memanfaatkan tenaga guru, masing-masing karni dapat saling menirnba 

pengalaman bagaimana menulis butir sod. 
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