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STANDAR TES SELEKSI MAHASISWA BARU 
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Puger, M.Pd.11 

 
Abstrak: Salah satu unsur masukan yang sangat vital perannya dalam manajemen pengelolaan perguruan tinggi 
secara total adalah mahasiswa baru. Mahasiswa baru yang berhasil diterima oleh suatu perguruan tinggi tidaklah 
diterima secara langsung, melainkan harus melalui seleksi. Untuk menyeleksi mahasiswa baru diperlukan instrumen, 
yang lazim dikenal dengan tes seleksi mahasiswa baru. Agar hasil tes seleksi mahasiswa baru dapat 
dipertanggungjawabkan, maka tes yang bersangkutan harus disusun berbasiskan atas standar mutu yang sudah 
ditetapkan oleh tim penjaminan mutu perguruan tinggi yang bersangkutan. Proses penyusunan tes seleksi 
mahasiswa baru yang beracuan pada standar yang sudah ditetapkan sebelumnya sering dikenal sebagai standarisasi 
tes seleksi mahasiswa baru. Adapun persyaratan di dalam membuat tes seleksi mahasiswa baru yang standar 
adalah: memiliki kisi-kisi tes yang jelas, memenuhi uji validitas isi, memenuhi reliabilitas respon antar-rater, memenuhi 
tingkat kesulitan butir, memenuhi tingkat daya beda butir, memenuhi efektivitas peran pengecoh, memenuhi validitas 
butir, dan memenuhi reliabilitas tes. 
 
Kata kunci: Standar tes, seleksi, dan mahasiswa baru. 
 
Pendahuluan 

 Unsur masukan yang paling vital yang harus mengalami proses pembelajaran pada suatu 

Perguruan Tinggi, baik swasta maupun negeri adalah mahasiswa. Mahasiswa yang berhasil 

masuk suatu perguruan Tinggi harusnya sudah lolos dari seleksi penerimaan mahasiswa baru. 

Salah satu alat ukur yang digunakan dalam seleksi mahasiswa baru adalah tes, yang selanjutnya 

dikenal sebagai tes seleksi mahasiswa baru. Tes sebagai alat ukur sangat terkait erat dengan 

evaluasi. Seperti halnya, keputusan untuk menerima dan menolak calon mahasiswa berbasiskan 

atas hasil tes merupakan kegiatan yang sudah memasuki ranah evaluasi. 

 Kegiatan pengukuran memerlukan alat ukur (tes) yang sering mengalami kekurangan di 

dalam konstruksinya. Tes yang dikonstruksi secara kurang tepat, dapat menimbulkan hasil 

penilaian yang kurang tepat, sehingga keputusan yang dihasilkan juga kurang tepat. Keputusan 

yang kurang tepat dapat menimbulkan penurunan motivasi dan kegiatan belajar siswa. 

Penggunaan tes hasil belajar yang belum dapat dijamin kualitasnya, dapat menimbulkan dampak 

negatif yang sangat patal terhadap keputusan yang akan diambil tentang hasil belajar dan masa 

depan siswa. Dengan demikian, evaluasi hasil belajar yang dilakukan secara objektif dan benar 

haruslah bersumber dari tes hasil belajar yang berkualitas dan pelaksanaan tes yang bersifat 

profesional (Maba, 2002). 
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 Terkait dengan pendapat Maba di atas, dapat diulas-ulang bahwa tes seleksi mahasiswa 

baru haruslah dikonstruksi secara benar. Atau meminjam istilah yang digunakan oleh Puger 

(2014), proses pengonstruksian tes secara benar sering dikenal sebagai standarisasi tes. Tes 

seleksi mahasiswa baru yang tidak memenuhi standarisasi dapat menimbulkan hasil penilaian 

yang kurang tepat. Dengan kata lain, hasil pengukuran dengan menggunakan tes yang tidak 

distandarisasi dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepat. 

 Terkait dengan stadarisasi tes seleksi mahasiswa baru yang digunakan pada suatu 

Perguruan Tinggi, sebetulnya sangat terkait dengan Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 

tentang Standar Pendidikan Nasional dikatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah 

kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Selanjutnya, selain standar proses pendidikan ada beberapa standar lain yang 

ditetapkan dalam standar nasional itu, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar 

pendidik tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian (Sanjaya, 2010). 

 Penggunaan tes seleksi mahasiswa baru yang standar merupakan cakupan dari standar 

penilaian. Menurut Sanjaya (2010), standar penilaian pendidikan adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar 

peserta didik. Dari sini dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan sebagai alat ukur dalam 

menerima mahasiswa baru harus memenuhi standar yang ditentukan. 

 Salah satu fakta yang bisa dikemukakan pada makalah ini adalah tes seleksi mahasiswa 

baru yang digunakan oleh Universitas Panji Sakti Singaraja bukanlah merupakan tes yang sudah 

distandarisasi. Oleh karena itu, keputusan yang diambil dari hasil pengukuran dengan 

menggunakan tes yang bersangkutan perlu diragukan. Dari sini dapat dikatakan bahwa tes 

seleksi mahasiswa baru yang digunakan pada suatu Perguruan Tinggi harus melalui proses 

standarisasi. 

 Terkait dengan hal-hal yang sudah dikemukakan, pada makalah ini akan dikupas 

mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam standarisasi tes seleksi mahasiswa baru. 

 

Standarisasi Tes Seleksi Mahasiswa Baru 
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 Berbicara masalah tes seleksi mahasiswa baru, kita tidak bisa melepaskan diri dengan 

definisi dari tes. Definisi tes menurut Fernandes (1984) adalah suatu prosedur sistematik untuk 

mengamati perilaku seseorang dan menjelaskannya dengan alat skala numerik atau sistem 

kategori. Sedangkan Sudijono (2001) mendefinisikan tes sebagai cara atau prosedur yang 

ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk 

pemberian tugas atau serangkaian tugas, atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh 

testee, sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testee, nilai 

mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testee lainnya atau dibandingkan 

dengan nilai standar tertentu. 

 Dari dua definisi tes secara teoretis, maka dapat dibuat definisi konseptual dari tes. Tes 

adalah prosedur sistematik yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang, berupa 

seperangkat pertanyaan atau tugas-tugas tertentu dalam rangka untuk mencapai skor tertentu. 

Dalam makalah ini, yang dibicarakan adalah tes seleksi mahasiswa baru. 

 Tes dapat ditulis untuk bermacam-macam tujuan. Karena itu, perlu ditetapkan terlebih 

dahulu untuk tujuan apa hasil tes yang akan ditulis itu dipergunakan. Menurut Maba (2002), tes 

ditulis untuk bermacam-macam tujuan, seperti: (1) tes untuk seleksi, (2) tes untuk penempatan 

siswa, (3) tes untuk memonitor kemajuan belajar siswa, (4) tes untuk diagnostik kesulitan belajar 

siswa, dan (5) tes EBTA atau sejenisnya. 

 Tes yang bertujuan untuk mengadakan seleksi, misalnya untuk tujuan saringan masuk 

perguruan tinggi atau untuk menentukan penerimaan beasiswa bagi siswa yang berbakat. Tes 

untuk tujuan seleksi adalah tes dengan butir-butir soal yang tingkat kesukarannya disesuaikan 

dengan proporsi antara yang akan diterima dengan pelamar. Tingkat kesukaran soal akan lebih 

tinggi jika calon yang diseleksi cukup banyak. Pada umumnya diambil butir-butir soal yang tingkat 

kesukarannya di atas rata-rata. 

 Tes untuk penempatan berfungsi untuk keperluan penempatan yang bertujuan agar 

setiap peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas atau pada jenis dan jenjang 

pendidikan tertentu dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif, karena sesuai dengan 

bakat dan kemampuannya masing-masing. Mengingat bahwa faktor penentu keberhasilan 

kegiatan pembelajaran dari aspek subyek belajar (peserta didik) adalah pengetahuan prasyarat 
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dan bakat peserta didik, maka dalam evaluasi penempatan dapat digunakan alat evaluasi berupa 

tes bakat dan pengetahuan untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap materi atau 

konsep prasyarat yang diperlukan untuk mempelajari konsep atau materi pada suatu kegiatan 

pembelajaran. Tes bakat sangat penting dalam evaluasi penempatan, karena keberhasilan 

kegiatan pembelajaran dalam suatu bidang tertentu sangat dipengaruhi oleh bakat peserta didik 

terhadap bidang yang dipelajari. Kenyataan menunjukkan bahwa seorang peserta didik yang 

gagal dalam menempuh pendidikan pada suatu program studi tertentu kemudian dapat berhasil 

dengan cemerlang setelah beralih menempuh pendidikan pada bidang atau program studi yang 

lain.  

 Tes untuk memonitor kemajuan belajar siswa disajikan di tengah program pembelajaran 

untuk memantau atau memonitor kemajuan belajar siswa agar dapat memberikan umpan-balik, 

baik kepada siswa maupun kepada guru sehingga sering disebut dengan tes formatif. 

Berdasarkan hasil tes tersebut guru dan siswa dapat mengetahui apa yang masih perlu dijelaskan 

kembali agar materi pelajaran dapat dikuasai lebih baik. Siswa dapat mengetahui bagian mana 

dari bahan pelajaran yang masih belum dikuasainya agar dapat mengupayakan perbaikannya. 

Guru dapat melihat bagian mana yang umumnya belum dikuasai siswa sehingga dapat 

mengupayakan penjelasan yang lebih baik dan luas agar bahan tersebut dapat dikuasai siswa. 

 Tes untuk diagnosis kesulitan belajar siswa, yang dikenal dengan sebutan tes diagnostik. 

Soal-soalnya hendaknya berbentuk uraian, karena soal bentuk tes obyektif tidak mempunyai 

fungsi diagnostik. Artinya, seorang siswa yang menjawab salah suatu soal bentuk obyektif tidak 

dapat diketahui mengapa dia menjawab salah, sedangkan melalui tes bentuk uraian dapat 

ditelusuri jawaban siswa untuk mengetahui mengapa siswa menjawab salah atau pada bagian 

mana kesulitan siswa sehingga siswa menjawab salah soal tersebut. Tes diagnostik dilaksanakan 

untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik, menentukan faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar 

tersebut. Berhasil atau gagalnya suatu kegiatan pembelajaran pada jenis atau jenjang pendidikan 

tertentu sangat dipengaruhi oleh apakah siswa mengalami kesulitan belajar atau tidak. Makin 

serius kesulitan belajar yang dialami siswa maka makin besar kemungkinan gagal, dan makin 
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sedikit belajar yang dialami siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran maka makin besar peluang 

bahwa dia akan berhasil. 

 Tes yang bertujuan untuk mengadakan evaluasi belajar tahap akhir (EBTA) atau ujian lain 

yang sejenisnya. Untuk EBTA atau sejenisnya diperlukan tes yang terdiri dari butir-butir yang 

mudah sampai sukar. Tes ini merupakan mastery test, dari tes ini dapat dilihat mastery level 

siswa artinya sejauh mana siswa dapat menguasai materi yang telah diberikan. Tes sejenis 

dengan EBTA adalah tes sumatif yang biasanya ditulis dan diberikan pada akhir semester yang 

dimaksudkan untuk memberikan nilai yang menjadi dasar penentuan kelulusan. Karena tes 

sumatif adalah untuk diberikan pada akhir semester, maka ruang lingkup materinya sangat luas, 

meliputi seluruh pokok bahasan/sub-pokok bahasan yang telah diberikan selama proses 

pembelajaran berlangsung, misalnya satu bagian, satu cawu, atau satu semester. 

 Berpijak atas penjelasan mengenai penggolongan tes berbasiskan atas tujuannya, maka 

tes ujian mahasiswa baru termasuk dalam kategori tes seleksi. Dalam istilah yang lebih umum 

dikenal sebagai tes seleksi mahasiswa baru. Biasanya pada suatu perguruan tinggi swasta (PTS), 

tes seleksi mahasiswa baru ini disiapkan oleh seksi naskah. Seksi naskah ini bekerja berdasarkan 

atas Surat Keputusan Rektor mengenai penerimaan mahasiswa baru. Jika mengikuti aturan yang 

ada, seksi naskah harus berada dalam ranah koordinasi dari Wakil Rektor I, yakni Wakil Rektor 

bidang akademik. 

 Tes seleksi mahasiswa baru yang disusun oleh seksi naskah pada suatu perguruan tinggi 

swasta haruslah memenuhi standar tertentu. Standar tes seleksi mahasiswa baru haruslah lebih 

awal ditetapkan oleh Tim Penjamin Mutu pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Proses 

pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh Tim Penjamin Mutu pada tes seleksi mahasiswa 

baru sering dikenal dengan standarisasi. Apabila standar tes seleksi mahasiswa baru tidak ada, 

maka seksi naskah berkecenderungan untuk menyusun tes seadanya. Tes seleksi mahasiswa 

baru yang tidak disusun berdasarkan atas standar tertentu akan menghasilkan skor yang tidak 

standar. Untuk menghasilkan tes seleksi mahasiswa baru yang memiliki standar, sekurang-

kurangnya disusun berdasarkan atas tahap-tahapan sebagai berikut. 

 

1. Memiliki kisi-kisi tes yang jelas. 
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 Tes seleksi mahasiswa baru yang dibicarakan pada makalah ini adalah tes seleksi tipe 

pilihan ganda (multiple choice). Materi yang digunakan sebagai acuan adalah materi yang 

tertuang dalam kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA). Pertama, tes seleksi mahasiswa baru 

yang akan disusun harus jelas lingkup materinya pada kurikulum SMA. Setelah diketahui pokok 

bahasannya, lalu dilanjutkan dengan menentukan sub-pokok bahasan. Kedua, menentukan 

indikator yang ingin dicapai. Indikator ini harus jelas kata kerja operasionalnya dalam struktur 

taksonomi Bloom. Ketiga, menentukan dimensi taksonomi Bloom. Menurut Sudjana (2002), 

taksonomi Bloom pada jenjang kognitif dapat dibagi menjadi enam bagian, yakni: pengetahuan 

(C1), pemahaman (C2), aplikasi (C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6). Keempat, 

menentukan jumlah butir tes pada setiap indikator, dan kelima, menentukan nomor butir. 

 Sebagai contoh kisi-kisi tes seleksi mahasiswa baru pada pokok bahasan reproduksi 

generatif tumbuhan angiospermae dan sub-pokok bahasan tata letak dan fungsi bagian-bagian 

bunga, dapat dikaji pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kisi-Kisi Tes Seleksi Mahasiswa Baru pada Pokok Bahasan Reproduksi Generatif 
Tumbuhan Angiospermae 

Pokok 
Bahasan 

Subpokok 
Bahasan 

Indikator Jumlah 
Butir 

Nomor 
Butir 

Reproduksi 
generatif 
Tumbuhan 
Angios-
permae 

1. Tata letak dan 
fungsi bagian-
bagian bunga. 

Siswa dapat: 
1. Menyebutkan letak bagian-bagian 

bunga dari luar ke dalam atau 
sebaliknya (C1). 

 
2 

 
6, 26 

  2. Menyebutkan bagian-bagian dari 
benangsari (C1). 

2 2, 13 

  3. Menyebutkan bagian-bagian dari 
putik (C1). 

2 10, 21 

  4. Menyebutkan bagian-bagian inti 
pada ovarium (C1). 

3 9, 16, 36 

 

 Dari kisi-kisi yang sudah tertera pada Tabel 1, lalu diturunkan butir-butir yang menyusun 

tes seleksi mahasiswa baru. Sebagai contoh, untuk indikator nomor 1 dan nomor butir 6, 

diturunkan butir tes sebagai berikut. 

6. Bagian-bagian bunga bila diurutkan dari luar ke dalam adalah …. 
a. kelopak bunga, mahkota bunga, putik, benangsari 
b. mahkota bunga, putik, benangsari, kelopak bunga 
c. kelopak bunga, putik, mahkota bunga, benangsari 
d. kelopak bunga, mahkota bunga, benangsari, putik 
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2. Menguji validitas isi (content validity). 

 Setelah tes seleksi mahasiswa baru selesai disusun, misalnya tes kategori IPA, 

selanjutnya dilakukan penilaian antar-rater. Penilaian antar-rater ini sebetulnya bertujuan untuk 

melakukan analisis internal dari tes seleksi mahasiswa baru. Cakupan dari analisis internal tes 

seleksi mahasiswa baru adalah menguji validitas isi dan menghitung reliabilitas respon antar-

rater. Hal ini terkait dengan pendapat Uno et al. (2001), yang pada hakikatnya menyatakan ada 

dua persyaratan pokok dari tes yang digunakan sebagai instrumen hasil belajar, yakni validitas 

dan reliabilitas. Yang dimaksud dengan validitas item dari suatu tes adalah ketepatan mengukur 

yang dimiliki oleh suatu item (yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tes sebagai suatu 

totalitas), dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut (Sudijono, 2001). 

 Validitas instrumen dalam penelitian ditinjau dari dua segi yaitu validitas isi dan validitas 

butir. Validitas isi instrumen ini dalam penyusunannya didasarkan pada kisi-kisi yang telah dibuat. 

Untuk mengetahui hal ini, maka tes seleksi mahasiswa baru dimintakan penilaian kepada dua 

orang penilai (rater) yang kompeten dalam bidang IPA. Untuk menilai respon rater terhadap 

kecocokan antara kisi-kisi yang dibuat dengan item atau pernyataan, maka digunakan skala 1 

sampai dengan 4. Apabila seorang rater memberikan respon pada skala 1 atau 2 terhadap suatu 

item, berarti item tersebut kurang relevan dengan kisi-kisi yang dibuat, sedangkan respon pada 

skala 3 dan 4, berarti item tersebut sangat relevan dengan kisi-kisi yang dibuat. 

Setelah rater 1 dan rater 2 memberikan respon pada lembar penilaian validitas butir tes 

seleksi mahasiswa baru terhadap kisi-kisinya, lembar penilaian tersebut akan dikembalikan 

kepada pihak yang mengonstruksi tes seleksi mahasiswa baru. Respon yang diberikan oleh 

kedua rater terhadap kesesuaian butir tes seleksi mahasiswa baru terhadap kisi-kisinya, 

selanjutnya dihitung validitas isinya. Untuk menghitung validitas isi (VI) tes hasil belajar digunakan 

formula yang dikemukakan oleh Gregory (2000). Adapun formula untuk menghitung validitas isi 

menurut Gregory adalah: 

 

VI = D/(A+B+C+D) 

Keterangan: 
VI  = validitas isi. 
A  = sel yang menunjukkan ketidaksesuaian  antara kedua penilai. 
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B dan C = sel yang menunjukkan perbedaan pandangan antara penilai pertama dan kedua 
(penilai pertama setuju (sangat relevan), penilai kedua tidak setuju (kurang relevan)), atau 
sebaliknya. 

D = sel yang menunjukkan persetujuan yang valid antara kedua penilai. 
 
Hasil dari penghitungan dengan menggunakan formula Gregory, selanjutnya dibandingkan 

dengan kriteria Erwin (2001), yang pada dasarnya menyatakan suatu instrumen baru bisa 

diujicobakan lebih lanjut apabila koefisien VI sekurang-kurangnya 0,90. 

3. Menghitung reliabilitas respon antar-rater. 

Sebelum instrumen tes seleksi mahasiswa baru ini digunakan sebagai alat pengumpul 

data, terlebih dahulu dinilai oleh dua orang penilai ahli (rater). Respon yang diperoleh dari 

penilaian ini, kemudian dicari reliabilitasnya. Tujuan penghitungan reliabilitas ini adalah untuk 

mengetahui keajegan respon di antara penilai. Untuk menghitung reliabilitas respon antar-penilai 

mengenai butir-butir tes seleksi mahasiswa baru digunakan formula Anava Hoyt. Menurut C. Hoyt 

(dalam Sudijono, 2001), dalam menentukan reliabilitas antar-penilai mengenai respon suatu tes 

hendaknya kita menganggap bahwa data yang berupa skor-skor hasil penilaian itu kita anggap 

sebagai data hasil eksperimen, di mana faktor pertama atau klasifikasi I-nya adalah item, 

sedangkan faktor kedua atau klasifikasi II-nya adalah penilai. Masing-masing sel di sini terdiri atas 

1 subjek. Selanjutnya kita cari interaksi antara item dengan penilai. Teknik analisis seperti inilah 

yang terkenal dengan nama teknik analisis varians (= Anova = Analysis of variance), dan 

penggunaan teknik analisis varians dalam rangka menentukan reliabilitas antar-penilai mengenai 

data respon antar-penilai suatu tes atau kuesioner merupakan perkembangan baru dalam dunia 

evaluasi pendidikan. 

 Dengan menggunakan formula Anava Hoyt di dalam menghitung reliabilitas respon antar-

penilai mengenai tes seleksi mahasiswa baru, maka skor hasil penilaian dari penilai I dan II 

dimasukkan ke dalam formula tersebut, yang mana rumusnya seperti tercantum di bawah ini. 

 

r” = 
MKs

MKe1  

Keterangan: 
r11 = Koefisien reliabilitas antar-penilai. 
1 = Bilangan konstan. 



 
Prosiding Seminar : Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Juni 2017 (P.133-147). Unit Penerbitan (UP) Pusat 
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Unipas Singaraja. ISBN 978-979-17637-3-8 

 

141 

MKe = Rerata kuadrat interaksi antara item dan penilai. 
MKi = Rerata kuadrat antar-item. 
 

Kriteria pembandingan yang digunakan adalah kriteria yang dikemukakan oleh Fraenkel 

dan Wallen (1993), yang menyatakan untuk tujuan pendidikan, gunakan petunjuk praktis bahwa 

reliabilitas sekurang-kurangnya 0,70 atau lebih disukai yang lebih tinggi. 

4. Menentukan tingkat kesulitan. 

Setelah tes seleksi mahasiswa  baru dilakukan penelaahan oleh dua pakar dalam bidang 

IPA misalnya, dan hasil penilaiannya digunakan sebagai dasar untuk menguji validitas isi dan 

menghitung reliabilitas respon antar-rater, ternyata koefisien VI dan koefisien r” yang diperoleh 

memenuhi syarat untuk dilakukan uji-coba terhadap tes seleksi mahasiswa baru, maka 

selanjutnya tes tersebut diujicobakan pada mahasiswa yang sedang duduk di semester III. Dalam 

ujicoba tes seleksi mahasiswa baru ini, sekurang-kurangnya digunakan mahasiswa semester III 

sebanyak 100 orang. Namun demikian, makin banyak mahasiswa yang digunakan sebagai 

subyek uji-coba, makin baik hasil analisisnya. 

 Hasil ujicoba ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis tingkat kesukaran, 

analisis daya pembeda, peran distraktor, menguji validitas butir, dan menghitung reliabilitas tes. 

 Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang 

terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha pemecahannya. Sebaliknya 

soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai 

semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Untuk tes seleksi mahasiswa baru, 

sebaiknya digunakan perbandingan 1 : 2 : 1 (artinya 25% item kategori mudah, 50% item kategori 

sedang, dan 25% item kategori sukar). 

 Menurut Arikunto (1993), bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu butir 

tes sering dikenal dengan indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 

0,00 sampai dengan 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan 

indeks kesukaran 0,00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,00 

menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. 

 Bahkan Sudjana (2002) menyatakan kriteria yang digunakan untuk indeks kesukaran 

adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar 



 
Prosiding Seminar : Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Juni 2017 (P.133-147). Unit Penerbitan (UP) Pusat 
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Unipas Singaraja. ISBN 978-979-17637-3-8 

 

142 

indeks yang diperoleh, makin mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal itu adalah 

sebagai berikut. 

a. 0 – 0,30 = soal kategori sukar, 

b. 0,31 – 0,70 = soal kategori sedang, dan 

c. 0,71 – 1,00 = soal kategori mudah. 

 Lebih lanjut Arikunto (1993) menyatakan untuk menghitung indeks kesukaran suatu butir 

tes digunakan rumus: P = B/JS. Di mana: P merupakan indeks kesukaran suatu butir tes, B 

merupakan jumlah siswa yang menjawab benar, dan JS adalah jumlah siswa yang mengerjakan 

butir tes yang bersangkutan. 

5. Menentukan daya pembeda. 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Angka 

yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi (daya pembeda). Daya 

pembeda ini berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Pada indeks diskriminasi ada tanda negatif (-). 

Tanda negatif pada indeks diskriminasi digunakan jika suatu soal „terbalik‟ menunjukkan kualitas 

testee. Artinya, anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai (Daryanto, 1999). 

 Dengan demikian, ada tiga titik pada daya pembeda, yaitu: 

 -1,00                                  0,00                                  1,00 

 Daya pembeda Daya pembeda Daya pembeda 

 negatif rendah tinggi 

 

 Bagi suatu soal yang dapat dijawab benar oleh siswa pandai maupun siswa bodoh, maka 

soal itu tidak baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Demikian pula jika semua kelompok 

bawah menjawab betul, maka nilai kelompok bawah sama-sama menjawab benar atau sama-

sama menjawab salah, maka soal tersebut mempunyai nilai D = 0,00. Karena tidak mempunyai 

daya pembeda sama sekali. 

 Lebih lanjut Daryanto (1999) menyatakan perlu dibedakan antara kelompok kecil (kurang 

dari 100) dan kelompok besar (100 orang ke atas) di dalam menjawab butir tes. Untuk 

menentukan daya pembeda (D) kategori kelompok kecil, maka seluruh kelompok testee dibagi 

dua sama besar, sehingga 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Seluruh peserta tes 
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dideretkan dari skor teratas sampai terbawah, lalu dibagi dua. Sedangkan untuk kategori 

kelompok besar, hanya diambil 27% skor teratas sebagai kelompok atas (JA) dan 27% skor 

terbawah sebagai kelompok bawah (JA). Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks 

diskriminasi adalah: 

BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
D   

Keterangan: 

D = indeks diskriminasi. 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar. 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar. 

JA = banyaknya peserta kelompok atas. 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah. 

PA = 
A

A

J

B
= proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar. 

PA = 
B

B

J

B
= proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

 Bilamana sudah diperoleh indeks diskriminasi pada setiap butir yang menyusun suatu 

tes, selanjutnya ditentukan klasifikasi daya pembedanya, yaitu: 

D = 0,00 – 0,20 termasuk klasifikasi jelek (poor). 

D = 0,21 – 0,40 termasuk klasifikasi cukup (satisfactory). 

D = 0,41 – 0,70 termasuk klasifikasi baik (good). 

D = 0,71 – 1,00 termasuk klasifikasi baik sekali (excellent). 

D = negatif, termasuk klasifikasi tidak baik. Jadi, semua butir soal yang mempunyai nilai D negatif 

sebaiknya dibuang saja. 

 Untuk butir yang termasuk kategori daya pembeda negatif, sebaiknya dibuang 

(dieleminasi) saja. Sedangkan butir yang memiliki daya pembeda kategori jelek, sebaiknya soal 

dan option-nya diperbaiki. Setelah itu diujicobakan kembali. Baru dihitung kembali indeks 

diskriminasinya. 

6. Menentukan peran distraktor (pengecoh). 
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Peran distraktor adalah distribusi testee dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal 

bentuk pilihan ganda. Peran distraktor diperoleh dengan menghitung banyaknya testee yang 

memilih jawaban a, b, c, dan, d atau yang tidak memilih pilihan manapun (blangko). Dalam istilah 

evaluasi disebut omit, disingkat O. 

 Dari pola jawaban soal dapat ditentukan apakah pengecoh (distractor) berfungsi sebagai 

pengecoh dengan baik atau tidak. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh testee berarti 

bahwa pengecoh itu jelek, terlalu mencolok menyesatkan. Sebaliknya sebuah distraktor 

(pengecoh) dapat dikatakan berfungsi dengan baik, apabila distraktor tersebut mempunyai daya 

tarik yang besar bagi pengikut-pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang 

menguasai bahan (Arikunto, 1993). 

Lebih lanjut dikatakan bahwa menulis soal adalah suatu pekerjaan yang sulit, sehingga 

apabila dapat diperbaiki, sebaiknya diperbaiki saja, tidak dibuang. Suatu distraktor dapat 

dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Bila ada pengecoh suatu 

butir tes yang tidak berfungsi dengan baik, sebaiknya pengecoh tersebut diperbaiki. Setelah itu 

diujicobakan kembali, lalu dihitung efektivitasnya. 

7. Menguji validitas butir. 

 Suatu alat pengukur dapat dikatakan alat pengukur yang valid apabila alat pengukur 

tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Misalnya, barometer adalah 

suatu alat yang valid untuk mengukur tekanan udara. Tetapi alat ini tidak valid untuk mengukur 

suhu. Demikian pula dalam alat-alat evaluasi. Suatu tes hasil belajar dapat dikatakan tes yang 

valid apabila tes tersebut betul-betul dapat mengukur hasil belajar. Jadi, bukan sekadar mengukur 

daya ingatan atau kemampuan bahasa saja misalnya (Nurkancana dan Sunartana, 1986). Lebih 

lanjut, Azwar (2002) mendefinisikan validitas sebagai sejauhmana ketepatan dan kecermatan 

suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. 

Suatu tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran 

dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. 
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 Dalam makalah ini, yang dimaksud dengan validitas butir adalah kemampuan suatu butir 

tes seleksi mahasiswa baru untuk mengukur apa yang hendak diukur. Maksud dari apa yang 

hendak diukur adalah mengukur indikator pembelajaran yang sudah diturunkan dari kompetensi 

dasar. 

Untuk menguji validitas butir tes seleksi mahasiswa baru digunakan korelasi point biserial, 

di mana angka indeks korelasi yang diberi lambang rpbi dapat diperoleh dengan menggunakan 

rumus: 

 
i

i

t

tp

pbi
q

p

SD

MM
r


   (Djaali dan Muljono, 2008). 

Keterangan: 
rpbi  = Koefisien korelasi point biserial yang melambangkan kekuatan korelasi antara variabel I 

dengan variabel II, yang dalam hal ini dianggap sebagai koefisien validitas item. 
Mp = Skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testee, yang mana untuk butir item yang 

bersang-kutan telah dijawab dengan betul. 
Mt = Skor rata-rata dari skor total. 
SDt = Deviasi standar dari skor total. 
pi = Proporsi testee yang menjawab betul terhadap butir item yang sedang diuji validitas 

itemnya. 
qi = Porporsi testee yang menjawab salah terhadap item yang sedang diuji validitas 

itemnya. 

 

Kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan harga rpbi dengan harga tabel kritik r, 

dengan ketentuan rpbi dikatakan valid apabila rpbi > rtabel pada taraf signifikansi 5%. Pada jumlah 

testee (N) sebesar 100 dan taraf signifikansi 5%, nilai rtabel sebesar 0,195. Dengan demikian dapat 

dikatakan bila nilai rpbi > 0,195, maka nilai rpbi tersebut termasuk kategori valid. Sebaliknya, bila 

nilai rpbi < 0,195, maka nilai rpbi tersebut termasuk kategori drop. 

8. Menghitung reliabilitas tes. 

Reliabilitas merujuk pada ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang 

dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang 

relatif sama. Tes hasil belajar dikatakan ajeg apabila hasil pengukuran saat ini menunjukkan 

kesamaan hasil pada saat yang berlainan waktunya terhadap siswa yang sama (Sudjana, 2002). 

Menurut Maba (2002), reliabilitas suatu tes dapat dihitung dengan menggunakan rumus Kuder-

Richardson 20 (K-R 20). Adapun rumus K-R 20 tersebut adalah: 
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2" 1

1
t

ii

S

qp

k

k
r  (Maba, 2002). 

Keterangan: 
r” = Koefisien reliabilitas. 
k = Jumlah butir valid. 
St

2 = Varian total. 

piqi = Jumlah varian butir. 
p = Proporsi jawaban benar butir ke-i. 
q = Proporsi jawaban salah butir ke-i. 

 

 Dalam menghitung koefisien reliabilitas tes seleksi mahasiswa baru (r”) harus dilakukan 

dengan jalan membuang butir tes yang validitasnya berkategori gugur (drop). Dengan membuang 

butir tes yang berkategori drop, biasanya diperoleh koefisien r” yang lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan menggunakan butir tes secara total. 

 Walaupun kita sudah selesai menghitung koefisien reliabilitas dengan menggunakan 

rumus K-R 20, pertanyaan umum yang sering muncul adalah bagaimanakah caranya 

mengestimasi koefisien reliabilitas yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan K-

R 20 dalam kategori baik atau jelek? Fraenkel dan Wallen (1993) menyatakan ada dua tanda 

untuk menentukan yang kita dapat gunakan untuk mengevaluasi koefisien reliabilitas. Pertama, 

kita dapat membandingkan koefisien yang diberikan dengan koefisien tertinggi dan terendah yang 

mungkin. Seperti Anda akan kemukakan, koefisien 0,00 menunjukkan seluruhnya tidak ada 

hubungan; karena itu seluruhnya tidak ada reliabilitas, sedangkan 1,00 merupakan koefisien 

maksimum yang mungkin yang dapat diperoleh. Kedua, kita dapat membandingkan koefisien 

reliabilitas yang diberikan dengan jenis koefisien yang biasanya diperoleh untuk mengukur tipe 

yang sama. Koefisien reliabilitas yang dilaporkan untuk kebanyakan tes kemampuan yang 

tersedia secara komersial, sebagai contoh yang paling istimewa 0,90 atau lebih tinggi bila rumus 

Kuder-Richardson digunakan. Kebanyakan tes-tes yang digunakan di kelas koefisien 

reliabilitasnya dilaporkan 0,70 dan lebih tinggi. Untuk tujuan pendidikan, gunakan petunjuk praktis 

bahwa reliabilitas sekurang-kurangnya 0,70 atau lebih disukai yang lebih tinggi. 

Simpulan 
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 Tes seleksi mahasiswa baru pada suatu perguruan tinggi haruslah memiliki standar. 

Sekurang-kurangnya, standar yang harus dipenuhi dalam menyusun tes seleksi mahasiswa baru 

adalah: memiliki kisi-kisi tes yang jelas, memenuhi uji validitas isi, memenuhi reliabilitas respon 

antar-rater, memenuhi tingkat kesulitan butir, memenuhi tingkat daya beda butir, memenuhi 

efektivitas peran pengecoh, memenuhi validitas butir, dan memenuhi reliabilitas tes. 
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