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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Belum lama ini yang 

menjadi perbincangan adalah evaluasi untuk menentukan kelulusan peserta didik 

atau yang biasa disebut dengan ujian nasional (UN). Selain ujian nasional, banyak 

bentuk evaluasi lain yang sering kita temui misalnya saja ulangan harian, kuis, 

ulangan tengah semester (UTS), ulangan akhir semester (UAS), ujian nasional 

(UN) bahkan bentuk evaluasi lain seperti tes seleksi bersama masuk perguruan 

tinggi negeri (SBMPTN) dan ujian masuk perguruan tinggi lainnya. Sedangkan 

evaluasi dalam pembelajaran ialah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan 

siswa kearah tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan di dalam 

kurikulum (Wrightstone, 1956). Dengan kata lain, semua bentuk evaluasi tersebut 

memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda yakni untuk mengetahui kemampuan 

peserta didik, mengetahui pencapaian selama proses belajar-mengajar dalam kurun 

waktu tertentu dan ada pula yang bertujuan sebagai salah satu cara menyeleksi demi 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

Terdapat tiga hal penting dalam sebuah evaluasi pendidikan yakni, penilaian, 

pengukuran dan alat ukur yang digunakan. Dalam suatu penilaian membutuhkan 

pengukuran, dan dalam suatu pengukuran membutuhkan alat ukur. Adapun 

penilaian merupakan deskripsi kualitatif dari tingkah laku siswa baik yang 

didasarkan pada hasil pengukuran maupun bukan hasil pengukuran (Norman, 

1982), sedangkan pengukuran adalah skor yang ditetapkan berdasarkan hasil dari 

tes (Phillips & Hornak, 1979). Tes merupakan alat ukur yang digunakan dalam 

pengukuran dan penilaian dalam evaluasi pendidikan. 

Penyajian soal kepada peserta tes juga menjadi hal yang penting. Metode 

yang paling sering digunakan saat ini yaitu paper and pencil test namun dengan 

perkembangan teknologi, penyajian tes berbantuan teknologi pun turut 

berkembang, diantaranya adalah penyajian tes dengan bantuan komputer seperti, 
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computerized based test (CBT) dan computerized adaptive test (CAT). CBT 

berfokus untuk mengubah metode paper and pancil tes kedalam versi komputer
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 (Scissons, 1976).  Sedangkan CAT adalah pengujian berbasis komputer 

dimana butir soal yang diberikan kepada peserta tes disesuaikan dengan 

kemampuan peserta tes (Ozyurt, Ozyurt, & Baki, 2013).  

Paper dan pencil test hingga saat ini masih banyak digunakan dalam 

penyelenggaraan berbagai bentuk test, karena kelebihannya yang tidak memerlukan 

perangkat tambahan sehingga penyelenggaraan ujian dapat dilakukan hanya 

berbekal paket soal dan alat tulis. Namun, penyelenggaran ujian dalam bentuk 

paper and pencil test tentu memiliki kekurangan yang menjadikannya kelebihan 

pada penyelenggaraan ujian dalam bentuk CBT. CBT dapat menghemat 

penggunaan kertas selama ujian, memberikan hasil tes lebih objektif cepat dan 

dapat menyelenggarakan ujian dengan tingkat kecurangan lebih rendah bila 

dibandingkan paper and pencil test. Kelebihan-kelebihan dari kedua bentuk 

penyelenggaan tes tersebut mampu dipenuhi oleh CAT.  

CAT pertama kali diterapkan pada tes keceradasan buatan oleh Binet pada 

tahun 1908, CAT dalam perkembangannya juga dilakukan dibidang pendidikan 

oleh Lord pada tahun 1980. Lord mendalami CAT karena beranggapan bahwa tes 

yang diberikan dengan panjang yang telah ditetapkan tidak efisien untuk mengukur 

kemampuan peserta tes. Dengan tes yang panjangnya telah ditentukan tidak dapat 

diperoleh informasi kemampuan peserta tes sebenarnya. Terdapat peserta 

berkemampuan tinggi yang tetap harus menjawab item soal yang dianggapnya 

terlalu mudah, dan terdapat pula peserta tes yang berkemampuan rendah yang harus 

tetap menjawab item soal yang terlalu sulit baginya. Dengan adanya CAT, item tes 

dapat diberikan kepada peserta tes dengan cara memilihkan item yang dapat 

memberikan informasi maksimum tentang kemampuan peserta tes tersebut (Lord, 

1980).  

  Setelah proses pengujian atau pengukuran yang dilakukan dengan 

menggunakan tes selesai, maka selanjutnya adalah menganalisis hasil dari 

pengukuran tersebut. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menganalisis 

hasil tes, yakni classical test theory (CTT) atau teori tes klasik dan item response 

theory (IRT) atau teori tes modern. CTT adalah teori pengujian berdasarkan 

gagasan bahwa nilai yang diamati atau diperoleh seseorang pada tes adalah jumlah 

skor benar (skor bebas kesalahan) dan skor kesalahan (Novick M. , 1962). 
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Walaupun namanya tes klasik namun teori ini masih banyak dipergunakan oleh 

pelaku pendidikan. Sedangkan teori tes modern berkembang berdasarkan teori tes 

klasik. Pada IRT, peluang jawaban benar yang diberikan siswa, ciri atau parameter 

butir, dan ciri atau parameter peserta tes dihubungkan melalui suatu model formula 

yang harus ditaati baik oleh kelompok butir tes maupun kelompok peserta tes 

(Hambleton & Swaminathan, 1991). Yang menjadi kekurangan pada teori tes klasik 

adalah terdapat keterkaitan antara kelompok siswa dengan kelompok butir atau 

paket soal tertentu, maka teori tes modern menghilangkan keterkaitan tersebut. Soal 

mana pun dapat diberikan kepada peserta tes mana saja, begitu pun sebaliknya dan 

tetap dapat dihitung kemampuannya.  

Pada IRT terdapat dua parameter yang digunakan dalam menganalisis tes 

yaitu, parameter kemampuan disebut juga theta (θ) dan parameter butir tes. Dalam 

IRT terdapat model logistik yang terdiri dari 4 model logistik yakni, 1-parameter 

logistik (1PL) yang memiliki 1 parameter yakni tingkat kesukaran, 2-parameter 

logistik (2PL) yang memiliki 2 parameter yakni daya beda dan tingkat kesukaran, 

3-parameter logistik (3PL) yang memiliki 3 parameter yakni daya beda, tingkat 

kesukaran dan faktor tebakan serta 4-parameter logistik (4PL) (Hambleton & 

Swaminathan, 1991). Keempat model didasarkan oleh banyaknya parameter yang 

digunakan. Adapun parameter yang digunakan dalam IRT 4PL yakni, daya beda, 

tingkat kesulitan, faktor tebakan dan carelessness. 3 faktor lainnya telah terdapat 

dalam IRT 4 PL dan faktor yang ke-4 yakni carelessness merupakan faktor yang 

tidak terdapat dari ketiga model lainnya. Faktor carelessness atau faktor 

kecerobohan merupakan faktor yang membuat siswa dengan kemampuan tinggi 

mungkin menjawab salah pada soal yang memiliki tingkat kesulitan dibawah 

kemampuannya (Magis, 2013). 

 Berdasarkan permasalahan dan studi literatur tersebut diatas, maka penulis 

akan mengimplementasikan tes dalam bentuk computerized adaptive testing 

berdasarkan item response theory 4-parameter. Pembangunan CAT dilakukan 

dengan alasan bahwa CAT memiliki banyak kelebihan yaitu selain mampu 

menutupi kekurangan paper and pencil test dan CBT tetapi juga mampu melakukan 

penilaian langsung dan akurat, tes berjangka waktu perindividu dan 

pengadministrasian tes dapat dilakukan berulang, standar instruksi dan kondisi 
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administrasi selama ujian, keamanan uji tes yang lebih baik (tidak tersedia 

soal dalam bentuk fisik) dan tersedia penyajian uji tes bagi peserta ujian 

berkebutuhan khusus (Segall, 2005, p. 8). Sedangkan, IRT cocok digunakan untuk 

menganalisis hasil tes yang dilakukan menggunakan CAT. Karena sifatnya yang 

adaptif setiap peserta mendapatkan item soal yang berbeda, namun tetap dapat 

dihitung tingkat kemampuannya menggunakan IRT. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan pada sub bab 

sebelumnya, maka munculah rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mendesaian tahapan dan pengembangan aplikasi CAT 

dengan IRT model logistik 4 parameter? 

2. Bagaimana hasil implementasi CAT dengan IRT model logistik 4 

parameter? 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. 4 parameter awal yaitu daya beda, tingkat kesulitan, faktor tebakan dan 

carelessness didapat dengan menggunakan classical test theory. 

2. Mata pelajaran yang diujikan di dalam aplikasi adalah pemrograman dasar 

kelas X SMK. 

3. Uji tes ini merupakan uji tes sumatif. 

4. Pemilihan soal yang diberikan hanya mempertimbangkan tingkat kesulitan 

soal. 

5. Kemampuan yang diukur adalah kemampuan dalam ranah kognitif dalam 

mengerjakan soal dalam uji tes ini. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Mendesain tahapan dan pengembangan aplikasi tes yang bersifat adaptif 

dengan CAT dan IRT model logistik 4 parameter. 

2 Melakukan analisis dari hasil eksperimen yang telah dilaksanakan.
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1.4 Manfaat Penelitian  

Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini diantaranya: 

1. Mempermudah dalam pelaksanaan tes yang adaptif terhadap kemampuan 

siswa dan guru dapat mengetahui tingkat kemampuan siswa. 

2. Mempermudah guru dalam pelaksanaan ujian sehingga guru tidak perlu 

lagi memilih soal untuk diujikan. 

3. Memberikan pengetahuan tentang CAT yang menerapkan IRT 4-

parameter logistik. 

1.5 Definisi Operasional 

Sesuai dengan judul penelitian, terdapat istilah yang perlu diberikan 

penjelasan untuk menyamakan persepsi dalam penelitian ini. Penjelasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Computerized Adaptive Testing (CAT) 

Computerized adaptive testing (CAT) adalah test yang bersifat adaptif 

terhadap kemampuan peserta tes terkomputerisasi. Berbeda dengan tes 

terkomputerisasi biasa, pengadministrasian soal pada CAT dapat dilakukan 

berulang. Dan panjang test yang diberikan kepada setiap peserta bisa saja 

berbeda sesuai dengan respon yang diberikan peserta tehadap butir soal. 

2. Item Response Theory (IRT) 

Item response theory (IRT) merupakan salah satu cara dalam 

menganalisis hasil tes yang telah dilakukan. Pada IRT, peluang jawaban benar 

yang diberikan siswa, ciri atau parameter butir, dan ciri atau parameter peserta 

tes dihubungkan melalui suatu model formula yang harus ditaati baik oleh 

kelompok butir tes maupun kelompok peserta tes. Pada penelitian ini 

menggunakan IRT model logistik 4-parameter. Keempat parameter tersebut 

secara berturut-turut adalah daya beda, tingkat kesulitan, faktor tebakan dan 

faktor kecerobohan. Parameter tersebut digunakan untuk menghitung 

kemampuan peserta setelah melakukan ujian. 
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1.6 Struktur dan Organisasi Skripsi 

Pada bagian sistematika penulisan ini akan diuraikan mengenai penjelasan 

pada setiap bab. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dapat muncul dan mengenai 

konteks penelitian yang dilakukan, diawali dengan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan teori pendukung untuk melakukan penelitian. Teori 

yang dijelaskan dalam bab ini yaitu mengenai, evaluasi pembelajaran, computerized 

adaptive test dan item response theory 4-parameter logistik. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan, 

dimulai dari desain penelitian, fokus penelitian, alat dan bahan yang digunakan 

untuk penelitian dan metode penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisisnya. 

Semua pertanyaan mengenai masalah yang diangkat dalam tema skripsi dibahas di 

sini. Yaitu tentang proses pengumpulan data, pengembangan model, implementasi 

sistem, studi kasus, desain eksperimen, dan analisa. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi peneliti selanjutnya dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 


