
168 

UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DALAM MENYUSUN 

TES  HASIL BELAJAR MELALUI WORKSHOP PENILAIAN  

DI SMPN 2 PANTI JEMBER 

  

Oleh: 

Lulud Widodo, 

 

Guru SMPN 2 Panti Jember 

 
Abstract. At SMPN 2 Panti in fact the field suggests that in the school year 

2011/2012 there were only 42% of teachers were able to develop a school final 

exam, in other words, there was 8 of 12 Subject Teachers who have not been 

able to compile tested nationally, school final exam tests with good fit with the 

applicable criteria, in this case the teacher did not prepare his own test 

questions using the exam but the school last year or search the internet 

(assessment banks) that are happening in school teaching material 

discrepancies between the tests on the material concerned. Based on the fact 

the field or the results of the exam school year 2011/2012 it is necessary to 

research related to the issues raised in the  SMPN 2 panti in hopes the school 

examinations in the Academic Year 2012/2013 all teachers are able to arrange 

their own tests in accordance with the applicable rules and criteria in order not 

there is a discrepancy between the tests, with the basic competencies required 

by the Education Unit Level Curriculum (SBC). The purpose of this research 

is to improve the competence of teachers in preparing school exam test school 

year 2012/2013 in SMPN 2 Panti. Based on the results of the study, 

researchers found that there was a very significant improvement which was 

discovered by researchers from the preliminary observations made by the 

researchers observe the archives about School Examination held by the subject 

teachers, in the first cycle increased but the increase is still lacking, so 

researchers continue in the second cycle and the second cycle 92% of teachers 

were able arrange the  School Exam questions as well, which is in accordance 

with the criteria established, as a matter of compliance with the purpose of 

learning, about the suitability of the measured behavioral aspects and the use 

of good Indonesian and correctly in accordance with EYD / grammatically and 

structurally correct. Based on the results of the study it can be concluded that 

Through Assessment Workshop to improve the competence of teachers in 

preparing school exam test school year 2012/2013 in SMPN 2 Panti 
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PENDAHULUAN 

Penilaian pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

perkembangan proses dan hasil belajar para peserta didik dan hasil mengajar guru. 

Informasi mengenai hasil penilaian proses dan hasil belajar serta hasil mengajar yaitu 

berupa penguasaan indikator – indikator dari  kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 

Informasi hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memotivasi peserta 

didik dalam pencapaian kompetensi dasar, melaksanakan program remidial serta 

mengevaluasi kemampuan guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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Kemampuan guru dalam menyusun alat evaluasi merupakan hal yang sangat 

penting dan harus mendapat perhatian yang serius. Secara ideal, Guru mampu membuat alat 

evaluasi yang valid dan handal, sehingga antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran merupakan satu kesatuan proses yang berkesinambungan dan dapat 

mengukur kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran dengan tepat. 

Instrumen tes yang bermutu dapat membantu pendidik  meningkatkan 

pembelajaran dan memberikan informasi dengan tepat tentang peserta didik mana yang 

belum atau sudah mencapai kompetensi. Salah satu ciri soal yang bermutu adalah bahwa 

soal itu dapat membedakan setiap kemampuan peserta didik. Semakin tinggi kemampuan 

peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, semakin tinggi pula peluang 

menjawab benar soal atau mencapai kompetensi yang ditetapkan. Makin rendah 

kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, makin kecil pula peluang 

menjawab benar soal untuk mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 

Penyusunan tes Ujian Sekolah bertujuan untuk mengukur keberhasilan siswa 

dalam menguasai indikator–indikator kompetensi dasar di kelas VII sampai kelas IX, 

dengan melihat hasilnya guru akan mengetahui kelemahan siswa. Untuk dapat menyusun 

tes yang memenuhi persyaratan cukup sulit karena menyusun tes memerlukan pengetahuan, 

keterampilan serta ketelitian yang cukup tinggi. 

Menyusun tes untuk mengetahui tingkat kemampuan akademik supaya dapat 

menarik kesimpulan apakah siswa yang bersangkutan telah menguasai indikator–indikator 

kompetensi dasar atau tidak. 

Pada SMP Negeri 2 Panti kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pada tahun 

pelajaran 2011/2012 hanya terdapat 42 % guru yang mampu menyusun soal ujian akhir 

sekolah, dengan kata lain ada 8 dari 12 Guru Mata Pelajaran yang diuji nasionalkan belum 

mampu menyusun tes ujian akhir sekolah dengan baik sesuai dengan kriteria yang berlaku, 

dalam hal ini guru yang bersangkutan tidak menyusun soal tes sendiri melainkan 

menggunakan soal ujian sekolah tahun lalu atau mencari di internet (bank Soal) sehingga 

yang terjadi di sekolah  ketidak sesuaian antara bahan ajar dengan tes pada materi  

bersangkutan. 

Berdasarkan kenyataan dilapangan atau hasil dari ujian sekolah tahun 2011/2012 

maka perlu adanya penelitian terkait dengan permasalahan yang terjadi di SMPN 2 Panti 

tersebut dengan harapan pada ujian sekolah  Tahun Pelajaran 2012/2013 semua guru 

mampu menyusun tes sendiri sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku agar tidak 

terjadi ketidak sesuaian  antara tes dengan kompetensi dasar yang disyaratkan dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dalam penelitian ini masalah yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: Apakah melalui Workshop Penilaian dapat 

meningkatkan Kompetensi guru dalam menyusun tes Ujian Sekolah. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: Meningkatkan kompetensi guru dalam 

menyusun tes Ujian Sekolah tahun pelajaran 2012/2013 di SMP  Negeri 2 Panti . 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepala sekolah sebagai 

informasi tentang kompetensi guru dalam menyusun tes Ujian Sekolah tahun pelajaran 

2012/2013 di SMP  Negeri 2 Panti, dan bagi guru sebagai masukan untuk meningkatkan 

kompetensinya dalam  menyusun tes sumatif berdasarkan mekanisme dan langkah - 

langkah yang ada. Agar guru yang bersangkutan memiliki kompotensi menyusun tes 

sumatif yang standar.  
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Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah” jika melakukan kegiatan 

Workshop Penilaian maka dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun Tes ujian 

sekolah tahun pelajaran 2012/2013 di SMP  Negeri 2 Panti. 

KAJIAN PUSTAKA 

Kemampuan Guru 

Kompetensi tersebut akan diwujudkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan 

dari perbuatan secara profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru. 

a. Indikator kemampuan guru 

Untuk memperoleh gambaran yang terukur pada pemberian nilai untuk setiap 

kemampuan, maka perlu ditetapkan kinerja setiap kemampuan. Kinerja kemampuan/ 

kompetensi terlihat dalam btuenk indikator. 

Tabel Komponen Pengelolaan Pembelajaran khusus pada kompetensi penilaian 

prestasi belajar peserta didik. 

Kompetensi Indikator 

Penilaian prestasi 

belajar peserta 

didik 

1. Mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran. 

2. Mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda 

3. Mampu memperbaiki soal yang tidak valid 

4. Mampu memeriksa jawaban 

5. Mampu mengklasifikasikan hasil – hasil penilaian 

6. Mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian 

7. Mampu menyusun laporan hasil penilaian 

8. Mampu membuat interpritasi kecendrungan hasil 

penilaian 

9. Mampu menentukan korelasi antar soal berdasarkan 

hasil penilaian 

10. Mengidentifikasi tingkat variasi hasil tes 

11. Mampu menyimpulkan dari hasil penilaian secara jelas 

dan Logis.  

b. Profesionalisme guru dan komitmen guru 

1) Profesionalisme guru 

Guru adalah tenaga fungsional yang bertugas khusus untuk mengajar, 

mendidik, melatih, dan  menilai hasil pembelajaran peserta didik serta efektifitas 

mengajar guru. Tugas guru adalah profesi maka dari itu diharapkan dapat 

melaksanakan tugas dengan baik. Karena profesi menurut Sikun Pribadi (dalam  

Hamalik, 2006) seperti berikut ini: “Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu 

pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya 

kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa 

terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu”. Profesi merupakan pernyataan atau janji 

terbuka oleh seorang profesional. Dengan demikian pernyataan profesional 

mengandung makna yang terbuka, sungguh – sungguh yang ke luar dari lubuk 

hatinya dan mengandung norma atau nilai nilai yang etis, sehingga pernyataan yang 

dibuatnya baik bagi orang lain juga baik bagi dirinya. 

Profesional guru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah : 

a.Mampu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

b. Mampu mengkonstruksi tes hasil belajar yang berkualitas. 
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c.Terampil menyajikan bahan ajar di kelas dan di luar kelas, profesional dalam 

mengevaluasi hasil belajar. 

2) Komitmen guru 

Kewajiban guru dalam melaksanakan tugas hendaknya disiplin, obyektif, 

jujur, bertanggung jawab, kreatif, inovatif serta berkinerja. 

Konstruksi Tes Hasil Belajar 

Kontruksi adalah langkah menyusun tes hasil belajar. Tes hasil belajar 

diterjemahkan sebagai salah satu alat ukur yang paling banyak digunakan untuk mengetahui 

hasil belajar seseorang dalam proses belajar-mengajar atau suatu program pendidikan. 

Menurut bahasa; kata tes berasal dari bahasa latin testum yang berarti alat untuk mengukur 

tanah. Dalam bahasa Prancis kuno, kata tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk 

membedakan antara emas dengan perak serta logam lainnya.  Dalam Encyclopedia Of 

Educational Evaluation, tes diartikan sebagai “any series of questions or exercise or other 

means of measuring the skill, knowledge, intelligence, capacities or aptitudes of an 

individual or group”, (berdasarkan buku evalusi pendidikan yang ditulis oleh Anderson, 

dkk.).  

Sedangkan Sumadi Suryabrata mengartikan tes adalah pertanyaan-pertanyaan 

yang harus dijawab dan atau perintah-perintah yang harus dijalankan, yang mendasarkan 

harus bagaimana testee menjawab pertanyaan-pertanyaan atau melakukan perintah-perintah 

itu, penyelidik mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan dengan standar atau 

testee lainnya. Guru memiliki kompetensi di dalam mengkontruksi tes karena tes dipakai 

sebagai alat untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Hasil belajar merupakan prestasi 

yang dapat ditunjukkan dalam bentuk simbol angka oleh siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Jenis hasil tes belajar seperti : pre tes, post tes, diagnostik tes dan sumatif tes. 

Untuk mendapatkan hasil tes yang baik, diuji  dengan kalibrasi/validasi secara 

teoritik, dalam satu panel yang terdiri dari ahli kontruksi,  konten ajar dan bahasa. 

Kalibrasi/validasi emperik, dalam satu uji coba lapangan untuk memperoleh respon verbal 

dari responden. Kalibrasi emperik bertujuan: Menentukan validasi butir reliabelitas tes , 

tingkat kesukaran butir tes, dan daya beda tes (Maba, 2007). Karena pelaksanaan tes yang 

profesional siswa dengan mudah memahami hal yang ditanyakan sebab penyampaiannya 

secara sistemasis dan bahasa yang dipergunakan cukup jelas.  

Kemampuan Menulis Butir Tes  

Kemampuan kontruksi adalah stem bentuk pertanyaan atau pernyataan, stem tidak 

negatif ganda, stem tidak memberi petunjuk kearah jawaban benar, setiap stem mandiri, 

stem mendorong testi berpikir analitik. Pengecoh homogen dan logis, hanya satu jawaban 

tepat/paling tepat. Stem option panjang kalimatnya relatif sama dan stem tidak opensip.  

Kemampuan materi tes tercermin butir tes relevan dengan indikator, butir tes juga 

mencerminkan bahan ajar, butir tes mengukur taksonomi Bloom (kognitif dan psikomotor). 

Kemampuan menggunakan bahasa sangat diperlukan didalam menetapkan kaidah bahasa 

menghindari hal-hal seperti bias gender dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 

Penulisan Butir Tes  

Untuk tes objektif: menulis stem atau pokok tes menulis option kunci bila secara 

acak bagi semua butir tes, kemudian baru menulis option distraktornya. Option kunci 

adalah jawaban yang benar, option pengecoh adalah jawaban yang tidak benar tetapi 

mungkin testi akan terkecoh karena tidak menguasai bahan ajar secara optimal  

Untuk meghindari tebakan, jumlah option ada lima, maksudnya kemungkinan 

jawaban bila dengan menebak 20% dan kemungkinan salah adalah 80%. 
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Penilaian Butir Tes  

No Bidang Kriteria penilaian 

A Konstruksi  1. Pokok diekspresikan dalam bentuk yang sesuai  

  2. Pokok soal tidak menimbulkan pengertian ganda 

  3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kearah jawaban benar 

  4. Pokok soal mandiri 

  5. Pokok soal mengkondisikan siswa berfikir analitik 

  6. Pilihan jawaban merujuk urutan yang benar  

  7. Pengecoh homogen dan logis 

  8. Hanya ada satu jawaban yang benar  

B Materi tes  1. Pokok soal relevan dengan tpk atau indikator 

  2. Reprentatif pokok soal rlevan dengan perilaku yang diukur 

  3. Spesifikasi pokok soal menurut jenjnag perilaku yang diukur 

C Bahasa  1. Pokok soal menerapkan kaidah bahasa indonesia yang baik dan 

benar 

  2. Rumusan pilihan jawaban relatif sama panjang 

  3. Pokok soal singkat dan akurat 

  4. Ketepatan pokok soal dengan spesifikasi butir 

  5. Kelengkapan teknis pokok soal 

  6. Pokok soal tidak ofensive 

  7. Pokok soal tidak bias budaya 

  8. Pokok soal komunikatif 

  9. Pokok soal padat dan lugas  

Workshop 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh ketiga aspek tersebut 

seperti belajar di dalam sekolah, di luar sekolah, tempat bekerja, sewaktu bekerja, melalui 

pengalaman , melalui workshop. Workshop adalah suatu pertemuan ilmiah dalam bidang 

sejenis (Pendidikan) untuk menghasilkan karya nyata.  

METODE PENELITIAN 

Lokasi, Waktu dan  Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 Panti, pada bulan Maret 2013 s/d Mei 

2013. Subyek dalam penelitian ini adalah Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional yaitu: Guru 

IPA, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang berjumlah 12 orang. 

Rencana Tindakan  

Dalam rencana tindakan ini ada 3 jenis kegiatan yang akan dilaksanakan antara 

lain :  

1. Jenis kegiatan adalah tindakan nyata dalam menyusun butir tes Ujian Sekolah melalui 

Workshop Penilaian di SMP  Negeri 2 Panti. 

2. Bentuk kegiatan yaitu dilaksanakan rapat kerja (workshop Penilaian) menyusun tes 

Ujian Sekolah bagi guru. 

3. Penelitian direncanakan sebanyak 2 siklus dengan tahapan dari setiap siklus sbb : 

Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi dan Refleksi.  

Pelaksanaan Tindakan  

Siklus I  

Dalam siklus I terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi yang 

akan diuraikan sebagai berikut : 

Perencanaan menempuh beberapa langkah-langkah yaitu :  
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1. Menginformasikan kepada guru mata pelajaran untuk menyerahkan Perangkat 

Pembelajaran. 

2. Memberikan bimbingan kepada guru mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris, tentang penyusunan butir soal ujian Ujian Sekolah  

3. Monitoring arsip soal Ujian serkolah yang telah dibuat oleh guru mata pelajaran. 

4. Menyusun alat observasi berupa ceklist. 

5. Mengatur jadwal Workshop dan bimbingan. 

Pelaksanaan  

1. Semua guru  IPA, Matematika, Bahasa indonesia  dan Bahasa Inggris  berjumlah 12 

orang dikumpulkan di dalam satu ruangan. 

2. Guru membawa bahan penyusunan tes sumatif seperti, silabus, RPP, dan tabel kisi-kisi. 

3. Guru menyimak informasi tentang teknik penyusunan tes. 

4. Guru membentuk kelompok sesuai dengan jenis bidang mata pelajaran. 

5. Guru mulai menyusun tes objektif (pilihan ganda) untuk setiap butir tes dengan 5 pilihan 

sebanyak 50 soal tes. 

6. Setelah tes tersusun dilakukan kalibrasi / validasi teoritik oleh kepala sekolah / guru 

senior dengan parameter penilaian :  

 Kesesuaian butir soal dengan tujuan pembelajaran  

 Kesesuaian butir soal dengan aspek perilaku yang diukur (C1 – C6) 

 Penggunaan bahasa yang baik dan benar (sesuai eyd/gramatically and structurally 

correct) 

Observasi  

Dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan seperti dari membawa 

bahan, mengkaji tes dan penentuan tes. 

Refleksi  

Dalam refleksi akan menempuh beberapa kegiatan sebagai berikut :  

Apabila hasil penelitian tindakan kelas pada siklus I masih belum mencapai 

kriteria yang diinginkan dalam penelitian ini, maka peneliti akan memperbaiki kekurangan 

yang ditemukan pada siklus I untuk direvisi dan ditindak lanjuti pada siklus II. 

Siklus II  

Dalam siklus II terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi yang 

akan diuraikan sebagai berikut : 

Perencanaan menempuh beberapa langkah-langkah yaitu :  

1. Menginformasikan kepada guru mata pelajaran untuk menyerahkan Perangkat  

pembelajaran  

2. Menganalisa kelemahan dan kekurangan pada siklus sebelumnya 

3. Memberikan bimbingan kepada guru mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris  mengenai penyusunan butir soal ujian Ujian Sekolah 

sesuai dengan temuan pada siklus I 

4. Memonitoring arsip soal yang telah dibuat oleh guru mata pelajaran  

5. Menyusun alat observasi berupa ceklist 

6. Mengatur jadwal Workshop dan bimbingan  

 

Pelaksanaan  

1. Semua guru  IPA, Matematika, Bahasa Indonesia  dan Bahasa Inggris  berjumlah 12  

orang  dikumpulkan di dalam satu ruangan  

2. Guru membawa bahan penyusunan tes sumatif seperti, silabus, RPP, dan tabel kisi-kisi 

3. Guru menyimak informasi tentang teknik penyusunan tes 

4. Guru membentuk kelompok sesuai dengan jenis bidang mata pelajaran  

5. Guru mulai menyusun tes objektif (pilihan ganda) untuk setiap butir tes dengan 5 

pilihan sebanyak 50 soal tes 
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6. Setelah tes tersusun dilakukan kalibrasi / validasi teoritik oleh kepala sekolah / guru 

senior dengan parameter penilaian :  

 Kesesuaian butir soal dengan tujuan pembelajaran  

 Kesesuaian butir soal dengan aspek perilaku yang diukur (C1 – C6) 

 Penggunaan bahasa yang baik dan benar (sesuai eyd/gramatically and structurally 

correct) 

Observasi  

Dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan seperti dari membawa 

bahan, mengkaji tes dan penentuan tes. 

Refleksi  

Apabila hasil penelitian tindakan kelas pada siklus II masih belum mencapai 

kriteria yang diinginkan dalam penelitian ini, maka peneliti akan memperbaiki kekurangan 

yang ditemukan pada siklus II untuk direvisi dan ditindak lanjuti pada siklus III.   

Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data tersebut masih berupa data mentah dan untuk memperoleh makna, data 

tersebut perlu dirangkum, dikategorikan dan dikondifikasikan sesuai dengan aspek yang 

dikembangkan. Untuk mengetahui valid tidaknya data digunakan teknik – teknik analisis 

data kualitatif yang meliputi : trianggulasi, member check, audit trail dan exert opinion. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Hasil Observasi Pada Kondisi Awal 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa tidak 

semua guru mampu menyusun soal ujian Ujian Sekolah dengan benar, data observasi awal 

peneliti adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 : Observasi awal penyusunan soal Ujian Sekolah 

No Nama guru 
Mata 

pelajaran 

Aspek yang diamati 

Ket 
Kesesuaian 

dengan tujuan 

pembelajaran 

Kesesuaian 

dengan 

aspek 

perilaku 

Penggunaan 

bahasa yang 

baik 

1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1 Nanik K., S.Pd MTK √    √   √   

2 Abdul Mutalib, S.Pd IPA  √  √    √   

3 Munasri, S.Pd IPA   √  √    √  

4 Ernida Yonari, S.Pd MTK √    √   √   

5 Endang B., S.Pd BIG  √   √   √   

6 Dra. Lilik Endah F. BIN   √   √ √    

7 Wahyu Itsnaini, S.Pd IPA   √  √    √  

8 Tutut I., S.Pd BIN  √   √  √    

9 Titis P., S.Pd BIN  √  √   √    

10 Ulfatun N., S.Pd BIG   √   √   √  

11 Adityas H., S.Pd MTK √     √  √   

12 Kartika W., S.Pd BIG  √    √   √  

Keterangan: 

1. Baik  :   semua soal sesuai dengan tujuan pembelajaran  

2. Cukup :   sebagian besar soal  sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

3. Kurang  :   sebagian besar soal tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
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Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa dari 12 guru hanya 3 

guru yang mampu menyusun semua soal Ujian Sekolah sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

4 guru mampu menyusun sebagian besar soal sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan 5 

orang masuk dalam kategori dimana sebagian besar soal yang disusun tidak sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Dalam kesesuaian soal dengan aspek perilaku ada 2 guru yang mampu 

menyusun semua soal sesuai dengan aspek perilaku, 6 guru mampu menyusun sebagian 

besar  soal sesuai dengan aspek perilaku dan sisanya ada 4 guru yang belum mampu 

menyusun soal sesuai dengan aspek perilaku . Sedangkan untuk penggunaan bahasa yang 

baik dan benar sesuai eyd/gramatically and structurally correct hanya terdapat 3 guru.  

Analisis Pelaksanaan Tindakan  

Siklus I 

Perencanaan 

  Perencanaan pada siklus I adalah  

1. Menginformasikan kepada guru mata pelajaran Ujian Nasional untuk menyerahkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran  

2. Memberikan bimbingan kepada guru mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris  mengenai penyusunan butir soal Ujian Sekolah  

3. Semua guru Mata Pelajaran Ujian Nasional menyusun soal Ujian Sekolah  

4. Memonitoring soal Ujian Sekolah yang telah disusun oleh guru mata pelajaran  

5. Menyusun alat observasi berupa ceklist 

6. Mengatur jadwal Workshop dan bimbingan  

Pelaksanaan  

Tahap ini peneliti (kepala sekolah) meneliti data penelitian berupa butir soal yang 

diserahkan semua guru mata pelajaran dan peneliti melakukan kroscek dengan silabus dari 

setiap mata pelajaran, kriteria yang digunakan adalah sesuai, cukup sesuai dan tidak sesuai.  

Pemantauan  

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap apa yang dilakukan peneliti 

dalam tahap pelaksanaan yaitu merekapitulasi hasil observasi yang dilakukan  berkaitan 

dengan kesesuaian kriteria yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 4.2 

berikut :  

Tabel 4.2 : Hasil Observasi Siklus I 

No Nama guru 
Mata 

pelajaran 

Aspek yang diamati 

Ket 
Kesesuaian 

dengan tujuan 

pembelajaran 

Kesesuaian 

dengan aspek 

perilaku 

Penggunaan 

bahasa yang 

baik 

1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1 Nanik K., S.Pd MTK √    √   √   

2 Abdul Mutalib, S.Pd IPA  √  √   √    

3 Munasri, S.Pd IPA  √   √   √   

4 Ernida Yonari, S.Pd MTK √   √   √    

5 Endang B., S.Pd BIG √    √   √   

6 Dra. Lilik Endah F. BIN   √  √  √    

7 Wahyu Itsnaini, S.Pd IPA   √   √   √  

8 Tutut I., S.Pd BIN √    √  √    

9 Titis P., S.Pd BIN √   √   √    

10 Ulfatun N., S.Pd BIG  √    √  √   

11 Adityas H., S.Pd MTK √    √   √   

12 Kartika W., S.Pd BIG  √  √    √   
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Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh hasil pengamatan bahwa dari 12 guru terdapat 6 

guru yang mampu menyusun semua soal ujian Ujian Sekolah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, 4 guru mampu menyusun sebagian besar soal sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, dan 2 orang masuk dalam kategori dimana sebagian besar soal yang disusun 

tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada aspek kesesuaian dengan aspek perilaku 

ditemukan bahwa terdapat 5 guru yang mampu menyusun semua soal ujian Ujian Sekolah 

sesuai dengan aspek perilaku yang diukur, 5 guru mampu menyusun sebagian besar soal 

sesuai dengan aspek perilaku yang diukur. Dan 2 guru menyusun sebagian besar soal tidak 

sesuai dengan aspek perilaku yang diukur pada aspek kesesuaian dengan penggunaan 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar ditemukan bahwa terdapat 5 guru yang mampu 

menyusun semua soal ujian Ujian Sekolah sesuai dengan bahasa indonesia yang baik dan 

benar. Dan 7 guru mampu menyusun sebagian besar soal sesuai dengan penggunaan bahasa 

indonesia yang baik dan benar dan 1 guru belum mampu menyusun soal sesuai dengan 

penggunaan bahasa indonesia yang baik dan benar. 

Refleksi  

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus pertama, 

peneliti menemukan beberapa kelemahan pada siklus tersebut, antara lain :  

1. Tidak semua guru mampu menyusun butir soal Ujian Sekolah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

2. Tidak semua guru dapat menyusun butir soal sesuai dengan aspek perilaku yang diukur.   

3. Masih adanya beberapa kesalahan tata bahasa dan kesalahan dalam penulisan. 

4. Perlu adanya workshop lebih intensif serta pengarahan dan latihan lebih intensif  dari 

kepala sekolah dan guru senior.  

Siklus II 

Perencanaan 

 Perencanaan pada siklus II adalah  

1. Memberikan Pengarahan dan pelatihan kepada guru mata pelajaran IPA, Matematika, 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris  mengenai penyusunan butir soal yang baik dan 

benar  

2. Melakukan workshop dengan pendampingan ekstra intensif dari kepala sekolah dan 

guru senior 

3. Melakukan Pemantauan terhadap guru yang benar-benar belum mampu menyusun soal 

ujian sekolah yang sesuai dengan kriteria 

4. Mempersiapkan alat observasi berupa ceklist 

Pelaksanaan  

Dalam tahap pelaksanaan ini peneliti melakukan observasi terhadap butir soal  

yang telah diperbaiki oleh guru mata pelajaran, serta melakukan pemantauan kepada guru 

mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan memeriksa 

dan mengamati serta menganlisa hasil yang telah diperbaiki. 

Pemantauan  

Pemantauan pada siklus II ini peneliti melakukan analisis terhadap apa yang 

dilakukan peneliti dalam tahap pelaksanaan yaitu merekapitulasi hasil observasi yang 

dilakukan  berkaitan kesesuaian butir soal dengan kriteria yang telah ditentukan. Lebih 

jelasnya dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut :  
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 Tabel 4.3 : Hasil Observasi Siklus II 

No Nama guru 
Mata 

pelajaran 

Aspek yang diamati 

Ket 
Kesesuaian 

dengan 

tujuan 

pembelajaran 

Kesesuaian 

dengan aspek 

perilaku 

Penggunaan 

bahasa yang 

baik 

1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1 Nanik K., S.Pd MTK √   √   √    

2 Abdul Mutalib, S.Pd IPA √   √   √    

3 Munasri, S.Pd IPA √   √   √    

4 Ernida Yonari, S.Pd MTK √   √   √    

5 Endang B., S.Pd BIG √   √   √    

6 Dra. Lilik Endah F. BIN  √  √   √    

7 Wahyu Itsnaini, S.Pd IPA √    √   √   

8 Tutut I., S.Pd BIN √   √   √    

9 Titis P., S.Pd BIN √   √   √    

10 Ulfatun N., S.Pd BIG √     √  √   

11 Adityas H., S.Pd MTK √   √   √    

12 Kartika W., S.Pd BIG √   √   √    

 

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh hasil pengamatan bahwa dari 12 guru terdapat 11 

guru yang mampu menyusun semua soal ujian Ujian Sekolah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, dan hanya 1 guru mampu menyusun sebagian besar soal sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Pada aspek kesesuaian dengan aspek perilaku ditemukan bahwa  

terdapat 10 guru yang mampu menyusun semua soal ujian Ujian Sekolah sesuai dengan 

aspek perilaku yang diukur, 1 guru mampu menyusun sebagian besar soal sesuai dengan 

aspek perilaku yang diukur. Dan 1 guru menyusun sebagian besar soal tidak sesuai dengan 

aspek perilaku yang diukur pada aspek kesesuaian dengan penggunaan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar  ditemukan bahwa  terdapat 10  guru yang mampu menyusun semua 

soal ujian Ujian Sekolah sesuai dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan 7 guru 

mampu menyusun sebagian besar soal sesuai dengan penggunaan bahasa indonesia yang 

baik dan benar dan 1 guru belum mampu menyusun soal sesuai dengan penggunaan bahasa 

indonesia yang baik dan benar. 

Refleksi  

Pada siklus II tujuan peneliti tercapai, walaupun ada beberapa guru mata pelajaran 

mendapat kriteria cukup akan tetapi hal itu tidak berarti jika dibandingkan dengan 

peningkatan kompetensi  guru dalam menyusun buti soal Ujian Sekolah. Sehingga 

penelitian ini diakhiri pada siklus II karena tujuan peneliti telah tercapai. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II, peneliti menemukan 

bahwa kompetensi awal guru mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris  dalam menyusun butir soal Ujian Sekolah bisa dikatakan sangat kurang. 

Akan tetapi setalah peneliti ( kepala sekolah ) melakukan penelitian dengan melakukan  

workshop penilaian kaitannya dengan peningkatan  kompetensi guru dalam menyusun butir 

soal Ujian Sekolah meningkat secara berturut turut dari sikulus I dan Siklus II. Berdasarkan 

Hasil pengamatan peneliti, penelitian  dihentikan pada siklus II karena tujuan dari 

penelitian telah tercapai,  yaitu sebagian besar guru mampu menyusun soal ujian sekolah 

dengan baik seseuai dengan kriteria, hasil pengamatan  pada siklus II penelitian 

menemukan bahwa dari 12 guru terdapat 11 guru yang mampu menyusun semua soal ujian 
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Ujian Sekolah sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan hanya 1 guru mampu menyusun 

sebagian besar soal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada aspek kesesuaian dengan 

aspek perilaku ditemukan bahwa  terdapat 10 guru yang mampu menyusun semua soal 

ujian Ujian Sekolah sesuai dengan aspek perilaku yang diukur, 1 guru mampu menyusun 

sebagian besar soal sesuai dengan aspek perilaku yang diukur. Dan 1 guru menyusun 

sebagian besar soal tidak sesuai dengan aspek perilaku yang diukur pada aspek kesesuaian 

dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar  ditemukan bahwa  terdapat 10 

guru yang mampu menyusun semua soal Ujian Sekolah sesuai dengan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. Dan 7 guru mampu menyusun sebagian besar soal sesuai dengan 

penggunaan bahasa indonesia yang baik dan benar dan 1 guru belum mampu menyusun 

soal sesuai dengan penggunaan bahasa indonesia yang baik dan benar. Hasl ini terbukti 

bahwa pelaksanaan workshop penilaian mampu meningkatkan kompetensi guru dalam 

mnyususn soal ujian Ujian Sekolah dengan baik dan benar. Terjadi peningkatan  yang 

sangat signifikan yang ditemukan oleh peneliti mulai dari observasi awal yang dilakukan 

peneliti dengan melakukan observasi terhadap arsip soal Ujian Sekolah yang dimiliki oleh 

guru mata pelajaran, pada siklus II terjadi peneingkatan akan tetapi peneingkatan tersebut 

masih kurang, sehingga peneliti melanjutkan pada siklus II dan pada siklus II 92 % guru 

mampu menyususn soal Ujian Sekolah dengan baik, yaitu sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, seperti kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran, keseseuaian soal dengan 

aspek perilaku yang diukur serta penggunaan bahasa indonesia yang baik dan benar sesuai 

dengan eyd/gramatically and structurally correct.  

 Dengan dilakukannya Penelitian melalui workshop penilaian ini ada 

beberapa manfaat yang langsung dirasakan oleh guru, diantaranya : 

a. Guru bisa bekerja sama dengan rekan lainnya  

b. Guru bisa bertukar fikiran dengan guru yang lain  

c. Adanya proses pembelajaran dari teman sejawat 

d. Kepala mudah melakukan pembinaan terhadap dewan guru  

e. Permasalahan lebih mudah terselesaikan dengan cara dipikirkan bersama, Contoh : 

Penyusunan Soal Ujian Sekolah  

f. Semakin besarnya ikatan emosional antar guru  

g. Mampu menciptakan iklim ilmiah  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: Melalui Workshop 

Penilaian mampu meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun tes Ujian Sekolah tahun 

pelajaran 2012/2013 di SMP  Negeri 2 Panti  

Saran   

Berdasarkan hasil penelitian berikut ini diajukan beberapa saran : 

1. Dalam penyusunan tes sumatif guru harus memperhatikan kaidah-kaidah yang tepat 

seperti kesesuaian dengan tujuan, keseseuaian dengan aspek yang diukur serta 

penggunaan bahasa indonesia yang baik dan benar. 

2. Guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya dalam menyusun instrumen 

penilaian agar pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh guru mampu mengukur 

kemampuan siswa dengan baik. 
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