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TEKHNIK EMBEDED-TEST 
SUATU ALTERNATIF UNTUK MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

Drs. MARKIS YUNUS, M.Pd 
PLB FIP UNP 

PENDAHULUAN 

Instruksi presiden RI Nomor Tahun 1994 tentang pelaksanaan wajib 

belajar pendidikan dasar telah direalisasikan oleh praktisi pendidikan, sehingga 

tidak dapat disangkal bahwa secara kuantitatif hasil (output) pendidikan sekolah 

dasar cukup membanggakan, namun sebagian masyarakat merasa kecewa dan 

kurang puas dengan mutu pendidikan, ketidakpuasan masyarakat disebabkan 

masih adanya prestasi peserta didik dalah mata pelajaran tertentu jauh di bawah 

yang diharapkan, terutama dalam ata pelajaran matematika. 

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak guru sendiri adalah 

mengadakan diskusi-diskusi sesama kelompok guru (KKG), penataran guru-guru, 

penyetaraan guru dan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

Namun upaya di atas belurnlah membuahkan hasil maksimal. 

Secara keseluruhan sistem pembelajaran di Sekolah Dasar yang ada di 

Indonesia berpusat pada guru kelas. Kenyataan ini menunjuk bahwa guru sekolah 

dasar perlu memiliki keahlian untuk memilih dan menentukan strategi 

pembelajaran yang dapat menarik perhatian peserta didik. Hal ini penting 

dilakukan agar selarna mengikuti pembelajaran peserta didik tidak merasa jenuh 

dan bosan, tetapi dapat memberikan perhatian yang sempurna terhadap materi 

pelajaran yang diajarkan. 



Mata pelajaran matematika ditetapkan dalam kurikulum sebagai mata 

pelajaran inti yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, karena matematika 

adalah pengetahuan yang sangat berstruktur begitu yang satu tidak dapat terlepas 

dari bagian yang lainnya. Sebuah topik matematika yang telah dipelajari peserta 

didik tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan topik matematika yang 

mendahuluinya. Seandainya peserta didik tidak dapat menguasai topik yang 

pertarna, ia akan mengalami kesulitan belajar pada topik berikutnya. 

Pentingnya mata pelajaran matematika pada jenjang pendidikan Sekolah 

Dasar tercermin dari jumlah jam atau waktu yang dialokasikan setiap minggunya 

dibandingkan mata pelajaran lain. Meskipun jam pelajaran matematika paling 

banyak setiap minggu ( 8 x 45 menit), namun nilai matematika peserta didik tetap 

rendah dibanding nilai mata pelajaran lain. 

Rendahnya prestasi belajar peserta didik tidak terlepas dari berbagai 

faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal yang 

diperkirakan ikut mempengaruhi hasil belajar adalah lingkungan belajar, 

kemampuan, gaya mengajar, sarana dan fasilitas cara penilaian guru serta strategi 

pembelajaran yang digunakan. 

Hasil pengamatan penulis tentang sistem penyarnpaian guru kelas dalam 

pembelajaran matematika di Sekolah Dasar masih bersifat konvensional, guru 

menyampaikan bahan ajar matematika yang telah ditetapkan dalam GBPP sesuai 

dengan waktu yang direncanakan, selanjutnya guru memberikan contoh-contoh 

dan diikuti dengan latihan atapun latihan yang hams dikerjakan peserta didik 

diberikan di akhir satu unit sub pokok pembahasan, sebagai tugas rurnah dengan 

tidak memberikan umpan balik (feedback) dengan segera. 



Pemberian latihan diakhir pembelajaran dengan tidak menyegerakan 

pemberian umpan balik kepada peserta didik, menjadikan kebanyakan peserta 

didik kurang termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Hal ini terlihat dari perilaku 

peserta didik tidak berusaha dengan segera menyelesaikan soal-soal latihan yang 

diberikan guru. Akibatnya guru tidak mendapatkan urnpan balik dengan segera 

apakah peserta didik sudah menguasai apa belum terhadap materi yang diberikan. 

PENGERTIAN EMBEDED-TEST 

Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam proses belajar mengajar di 

sekolah, karena evaluasi merupakan suatu alat untuk mengukur sejauh mana 

tujuan pembelajaran dapat dicapai, salah satu alat evaluasi adalah tes. Tes yang 

diberikan guru selama proses belajar mengajar baik berupa pertanyaan lisan 

maupun tertulis diperkirakan dapat menarik perhatian, minat dan motivasi belajar 

peserta didik. Dengan dilaksanakan tes peserta didik akan berusaha untuk 

mendapatkan jawaban dan apa yang dipertanyakan oleh guru. 

Sehubungan dengan ha1 tersebut Roijakers (1990 :69) mengatakan 

pertanyaan yang sering diajukan guru dalam proses belajar mengajar memaksa 

peserta didik untuk menunjukkan sejauh mana ia telah mengerti ha1 yang 

diajarkan. Dengan demikian guru meransang motivasi peserta didik dan memaksa 

ia berfikir aktif. 

Strategi pembelajaran yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan 

di atas adalah strategi embeded-test. Strategi embeded-test merupakan test yang 

diberikan disela-sela atau pada waktu tertentu ketika proses belajar mengajar 

berlangsung, yang tujuannya adalah untuk memotivasi peserta didik melihat 



tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi ajar yang diberikan guru, serta 

untuk menentukan apakah peserta didik perlu diberikan penjelasan ulang atau 

diberi program pengayaan. Embeded-test merupakan tes yang diberikan di sela- 

sela atau pada waktu tertentu ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

Punvanto (1991 :28) mengatakan bahwa : Embeded-test berfimgsi untuk 

mengetes murid secara langsung setelah satu unit pembelajaran diajarkan dan 

sebelum post-tes dilakukan, merupakan data yang berguna sebagai evaluasi 

formatif bagi pembelajaran tersebut. Tujuan kedua adalah berhubungan dengan 

akhir setiap langkah kegiatan pembelajaran, mengecek kemajuan murid dan jika 

diperlukan untuk kegiatan remedial sebelum diadakan post-test. 

Dick & Carey (1978) berpendapat bahwa sasaran utama pemberian 

embeded-test adalah untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar murid serta 

mengecek tingkat kemajuan belajar murid. Lebih jauh Sardinian A.M (1991) 

menyatakan bahwa murid mengetahui akan ada ujian maka secara tidak langsung 

ia akan berusaha belajar sebaik mungkin. 

Ditinjau dari tujuan pelaksanaan embeded-test merupakan suatu alat ukur 

bagi guru untuk dapat melaksanakan proses belajar mengajar yang memberi arti 

dan makna pemahaman yang mendalam terhadap anak didik. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Dick & Carey (1978 :79) "Embeded-test is not nlcecsurill a 

single test hut rether represents clusters of criterion referenced test items, which 

are interspersed throughow the module". Dapat dipahami bahwa embeded-test 

bukanlah tes yang berdiri sendiri (tunggal) tetapi mewakili kelompok butir-butir 

tes beracuan patokan dimana pelaksanaannya disela-sela satuan program. 



Embeded-test ini selain behngsi  sebagai evaluasi juga b e h g s i  sebagai sarana 

motivasi yang baik untuk mengaktifkan murid dalam belajar. Dengan demikian 

pelaksanaan embeded-test dalah proses belajar mengajar khususnya bidang studi 

matematika penting artinya untuk menarik perhatian, melatih dan meransang daya 

pikir murid agar dapat memaharni pelajaran matematika, serta dapat 

menyelesaikan tugas-tugas dan persoalan-persoalan kuantitatif yang berhubungan 

dengan materi pelajaran. 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan embeded-test sebagai berikut : 

1. Mengadakan pre-test yang hasilnya dijadikan sebagai standar kemampuan 

awal. 

2. Di awal pertemuan dijelaskan kepada peserta didik manfaat praktis materi yan 

akan dipelajari, sasaran pelajaran dan pelaksanaan tes yang akan diadakan di 

tengah-tengah jam pelajaran. 

3. Penyajian materi pembelajaran dan contoh-contoh pengaplikasian konsep- 

konsep yang diajarkan. 

4. Mengupayakan peserta didik berpengalarnan dalam memahami dan 

mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari, melalui pemberian contoh- 

contoh penyelesaian soal yang dilakukan oleh guru. 

5. Melaksanakan embeded-test sebanyak dua soal dan langsung dinilai oleh 

peserta didik dengan cara mempertukarkan buku latihan peserta didik kepada 

temanya yang lain, kemudian menugaskan salah seorang peserta didik untuk 

mengerjakan soal ke depan, sedangkan murid yang lain memperhatikan dan 

memberikan penilaian terhadap latihan yang telah dikerjakan temannya. 



6. Merespon terhadap hasil latihan peserta didik yang telah diperiksa temannya. 

Berapa orang yang dapat menyelesaikan soal dengan tepat dan berapa orang 

pula yang tidak dapat menyelesaikan atau salah mengerjakannya. 

7. Hasil dari latihan langsung diberikan remedial kepada peserta didik yang 

mengalami kesulitan. Dengan cara mengulang kembali terhadap kesulitan 

yang dialami peserta didik dan bisa juga dengan tutor sebaya. 

8. Memberikan soal-soal yang sarna dengan embeded-test, tetapi angkanya 

berbeda untuk tugas rurnah yang akan dike rjakan peserta didik. 

9. Memberikan informasi tentang bahan ajar yang akan dipelajari rninggu 

berikutnya, sehingga diharapkan peserta didik mempelajarinya terlebih dahulu 

sebelurn diajarkan oleh guru. 

Test yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yang berkaitan dengan 

pemberian embeded-test memiliki beberapa fungsi yaitu : 

1. Bagi Murid 

a) Mempermudah murid mengetahui apakah ia sudah menguasai bahan atau 

belurn. Biasanya murid cenderung untuk mempelajari materi yang 

dianggap sulit keluar waktu ujian. 

b) Untuk memotivasi murid dalarn belajar. 

Tes dalah taraf-taraf tertentu dapat mempengaruhi perhatian belajar murid 

serta mengarahkan mereka pada tujuan yang diharapkan. 

c) Merupakan penguatan (reinforcement) 

Dengan mengetahui ha i l  tes, murid yang mendapatkan nilai tinggi akan 

merasa puas dan selalu ingin mendapatkan nilai yang lebih baik lagi dan 



prasyarat bagi materi berikutnya, maka guru akan segera memberikan 

pembelajaran remedial. 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa teknik embeded-test 

yang dilakukan dalam proses belajar mengajar memiliki multi fungsi. Untuk itu 

sangat perlu sekali dilaksanakan oleh guru di sekolah. Pemberian embeded-test 

dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar 

siswa terhadap materi pelajaran matematika. 
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PENDAHULUAN 

Instruki presiden RI Nomor I Tahun 1994 tentang pelaksanaan wajib belajar 

pendidikan dasar telah direalisasikan oleh praktisi pendidikan, sehingga tidak dapat 
, j' 

, .. , . : 

disangkal bahwa secara kuantitatif hasil (output) pcndfthkan sekolah dasar cukup 

membanggakan, namun sebagiar masyarakat merasa kecewa dan h a n g  puas dengan 
* ,  

, I 

miitu pendidikan, ketidak puasan masyarakat dischabLin inasih adanya prestasi peserta 

diik'dalam mata pelajaran tertentujauh di bawah yang diharapkan, terularna dalam mata 

pelajaran matemat ika. 

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintih dan pihak guru sendiri adalah 

mengadakan diskusi-diskusi sesama kelompok guru (KKG), penataran guru-guru, 
I . .  

penvetaraan guru dan melanjutkan pendidikan kejeiim Yang Iebih tinggi. Narnun upad -' 

di atas belurnlah membuahkan hasil maksimal 

Secara keseluruhan sistem pembelajaran di Sekolah Dasar yang ada di Indonesia 

berpusat pada guru kelas. Kenyataan ini menunjuk bahwa guru sekolah dasar perlu 

memiliki keahlian untuk memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang dapat 

menarik perhatian peserta didik .Hal ,'mi penting dilakukan agar selama mengikuti 

pembelajaran peserta didik tidak merasa jenuh dan bosan, tetapi dapat memberikan 

perhatian yang sempurna terhadap materi pelajaran yang diajarkan. 



Mata pelajaran matematika ditetapkan dalam kurikulum sebagai mata pelajaran 

inti yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, karena matematika adalah 

pengetahuan yang sangat terstruktur. Begitu yang satu tidak dapat terlepas dari bagian 

yang lainnya. Sebuah topik matematika yang telah dipelajari peserta didik tidak berdiri 

sendiri, tetapi terkait dengan topik matematika yang mendahuluinya.. Seandainva 
/ /, - 

peserla didik tidak dapat menguasai topik yang pertarna, ia akan -inengalami kesulitar 

helajar pada topik berikutnya. 

Pentingnya mata pelajaran matematika pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar 

tercermin dafnl 'jumlah jam atau waktu yang dialokasikan setiap minggunya 
d*' - 

dibandingkan mata pelajaran lain. Meskipun jam pelajaran matematika paling banyak 

setiap minggu (8.x 45 menit), namun nilai matematika peserta didik tetap rendah 

dibanding nilai mata pelajaran lain. 
E . I T .  . , p  
, & 1 , ; 2 '  

i 

Rendahnya prestasi belajar peserta didik tidak.terlepas faktor, baik 
7 

faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal yang diperkirakan ikut 

mempengaruhi hasil belajar adalah lingkungan belajar, kemampuan , gaya mengajar, 

sarana dan fasilitas, cara penilaian guru serta strategi pembelajaran yang digunakan 

Hasil pengamatan penulis tentang sistem penyampaian guru kelas dalam 

pembelajaran matematika di Sekolah Dasar mash bersifat konvensional, guru 

meyampaikan bahan ajar matematika yang telah ditetapkan dalam GBPP sesuai denuan 

waktu yang direncanakan, selanjutnya guru memberikan contoh-contoh dan diikuti 

dengan latihan. Ataupun latihan yang harus dikerjakan peserta didik diberikan di akhir 

satu unit sup pokok bahasan, sebagai tugas rumah dengan tidak memberikan unpan 

batik (feedback) dengan segera. 



Pemberian latihan diakhir pembelajaran dengan tidak menyegerakan pemberian 

I" 
unpan balik kepada peserta didik, menjadikan kebanyakan peserta didik h a n g  

termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Hal ini terlihat dari perilaku peserta didik tidak 

berusaha dengan segera menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan guru. Akibatnya 

guru tidak mendapatkan unpan balik dengan segera apakah peserta didik sudah 

menguasai apa belum terhadap rnateri yang diberikan. 

PENGERTIAN EMBEDED-TEST 

Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam proses belajar mengajar di 

sekolah, karena evaluasi merupakan suatu alat untuk mengukur sejauh mana tujuan 

. pembelajaran dapat dicapai, salah satu alat evaluasi adalah tes. Tes yang diberikan guru 

selama proses belajar mengajar, baik berupa pertanyaan lisan maupun tertulis 

diperkirakan dapat menarik perhatian, rninat dan motivasi belajar peserta didik. Dengan 

dilaksanakan tes peserta didik akan berusaha untuk mendapatkan jawaban dan apa yang 

dipertanyakan o leh guru. Sehubungan dengan ha1 tersebut Roijakers (1 990:69) 

mengatakan 

pertanyaan yang sering diajukan guru dalarn proses belajar mengajar memaksa 

peserta didik untuk menunjukkan sejauh mana ia telah mengerti ha1 yang diajarkan." 

Dengan demikian guru meransang' moti t/ asi peserta didik dan memaksa ia berfikir aktif. 

Strategi pembelajaran yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan di 

atas adalah strategi embeded-test. Strategi embeded-test merupakan test yang diberikan 

disela-sela atau pada waktu tertentu ketika proses betajar mengajar berlangsung , yang 

tujuannya adalah untuk memotivasi peserta didik, melihat tingkat penguasaan peserta 



evaluasi juga berfungsi sebagai sarana motivasi yang baik untuk mengaktifkan murid 

dalam belajar. Dengan demikian pelaksanaan ernbeded-test dalam proses belajar 

mengajar khususnya bidang studi matematika penting artinya untuk menarik perhatian, 

melatih dan meransang daya pikir murid agar dapat memahami pelajaran matematika', 

serta dapat menyelesaikan tugas-tugas dan persoalan-persoalan . kuantitatif yang 

berhubungan dengan materi pelajaran. 

Langkah-Iangkah dalam pelaksanaan embeded-tes sebagai berikut: 

1. Mengadakan pre-test yang hasilnya dijadikan sebagai standar kemampuan awal. 

2. Di awal pertermuan dijelasan kepada peserta didik manfaat praktis materi yang 

akan dipelajari, sasaran pelajaran dan pclaksanaan tes yang akan diadakan di 

tengah-tengah jam pelajaran. 

3. Penyajian materi pembelajaran dan contoh-contoh pengaplikasian konsep- 

konsep yang diajarkan. 

4. Mengupayakan peserta didik berpengalaman dalam memahami dan 

mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari, melalui pemberian contoh- 

contoh penyelesaian soal yang dilakukan oleh guru. 

5. Melaksanakan embeded-test sebanyak dua soal dan lansung dinilai ole1 peserta 

didik dengan cara mempertukarkan buku latihan peserta didik kepada temannya 

yang lain, kemudian menugaskan salah seorang peserta didik untuk 

rnengerjakan soal ke depan, sedangkan murid yang lain memperhatikan dan 

memberikan penilaian terhadap latihan yang telah dikerjakan temannya. 



6. Merespon terhadap hasil latihan peserta didik yang telah diperiksa temannya. 

Berapa orang yang dapat menyelesaikan soal dengan tepat, d m  berapa orang 

pula yang tidak dapat menyelesaikan atau salah mengerjakannya. 

7. Hasil dari latihan lansung diberikan remedial kepada peserta didik yang 

mengalami kesulitan. Dengan cara mengulang kembali terhadap kesulitan yang 

dialami peserta didik dan bisa juga dengan tutor sebaya. 

8. Memberikan soal-soal yang sama dengan embeded-test, tetapi angkanya berbeda 

untuk tugas rurnah yang akan dikerjakan peserta didik 

9. Memberikan informasi tentang bahan ajar yang akan dipelalari minggu 

berikutnya, sehingga diharapkan peserta didik mempelajarinya terlebih dahulu 

sebelum diajarkan oleh guru 

Tes yang dilakukan daiam proses belajar mengajar yang berkaitan d e y h  

pemberian embeded-test memiliki beberapa fbngsi yaitu : 

1. Bagi murid 

a). Mempermudah murid mengetahui apakah ia sudah menguasai bahan atau belum. 
SL.' ' 

Biasanya murid cenderung untuk mempelajari materi yang dianggap keluar waktu 

uj ian 

b). Untuk memotivasi murid dalam belajar. 

Tes dalam taraf-taraf tertentu dapat mempengaruhi perhatian belajar murid serta 

mengarahkan mereka pada tujuan yang diharapkan 

c). Merupakan penguatan (reinforcement). 

Dengan mengetahui hasil tes, murid yang mendapatkan nilai tinggi akan merasa puas 

dan selalu ingin mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, dan murid yang 



mendapatkan nilai rendah akan terdorong untuk mempelajari pelajaran yang belum 

dikuasainya dan mengulangi nya kembali di rumah. 

d). Sebagai umpan balik. 

Setelah hasil tes diberikan oleh guru sebagai urnpan balik, murid akan menyadari 

kelemahan dan kekurangannya serta mengetahui apa-apa yang belum dikuasainya 

serta termotivasi untuk belajar 

e). Meningkatkan rasa ingin tahu. 

Bentuk pertanyaan atau tes yang dilakukan guru dapat meningkatkan rasa ingin tahu 

dan sikap murid yang dapat mengacu pada pengarahan yang lebih mendalam tentang 

suatu masalah 

f). Sebagai diagnosa. 

Dengan mengetahui hasil tes, murid akan mengetahui tingkat pengetahuan dan 

kekurangan yang ada pada dirinya 

2. Bagi guru 

a). Sebagai feedback. 

Dengan mengetahui hasil tes masing-rnasing murid, guru akan mengetahui tingkat 

kemampuan belajar nya, dan akan melakukan perbaikan-perbaikan dengan perubahan 

sedini mungkin dan memberikan penekanan pada bagian rnateri pembelajaran yang 

terpenting 

b). Mempermudah pelaksanaan pembelajaran remedial 

Dengan memberikan embeded-test guru sedini mungkin dapat melakukan bagian 

materi mana yang belum dikuasai murid. Apabila ada bahan yang belum dikuasai 



murid sedangkan bahan atau materi tersebut merupakan prasyarat bagi materi 

berikutnya, maka guru akan segera memberikan pembelajaran remedial 
r .  

Dait uraian tersebut di atas dapat disirnpulkan bahwa teknik embeded-test yang 

dilakukan dalam proses belajar mengajar merniliki multi fungsi. Untuk itu sangat perlu 

sekali dilaksanakan oleh guru di sekolah. Pemberian embeded-test dalam proses belajar 

mengajar dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa terhadap materi 

pelajaran matematika. 
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