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kata pengantar

Dalam dunia pendidikan, penilaian merupakan bagian yang tidak 
dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar. Sistem penilaian yang baik 
akan mendorong guru menggunakan strategi mengajar yang lebih baik dan 
memotivasi bahkan “memaksa” anak untuk belajar lebih giat. Oleh karena itu, 
dalam upaya peningkatan kualitas lulusan diperlukan peningkatan kualitas 
sistem penilaian.  

Untuk dapat memahami dengan baik tentang berbagai hal terkait dengan 
penilaian dan pengukuran di bidang pendidikan, diperlukan buku dan 
literature/referensi yang mengupas tentang hal tersebut. Namun demikian, 
sampai saat ini belum banyak buku dan literatur tentang penilaian dan 
pengukuran di bidang pendidikan  yang diterbitkan dalam Bahasa Indonesia. 
Buku yang berjudul “pengukuran dan penilaian pendidikan” ini diharapkan 
dapat melengkapi dan memperkaya buku yang telah ada. 

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dan praktisi pendidikan, 
serta mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam 
bidang penilaian dan pengukuran pendidikan. Akhirnya, saya ucapkan 
selamat dan apresiasi atas upaya serta jerih payah yang dilakukan Saudara 
Kusaeri dan Suprananto untuk ikut memberikan sumbangan bagi kemajuan 
dunia pendidikan di Indonesia.

     Jakarta, 17 Januari 2012

          Jahja Umar, Ph.D 

Dekan Fakultas Psikologi UIN Jakarta





prakata

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, 
dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyesaikan buku ini. Tanpa 
pertolongan-Nya, mustahil buku ini dapat terwujud.

Hadirnya buku ini dimaksudkan dapat melengkapi keberadaan buku-
buku teks lain yang membahas materi serupa. Ada beberapa keunggulan yang 
ditawarkan dalam buku ini. Pertama,  aspek teoretis dan praktis disajikan secara 
berimbang. Pengertian-pengertian mendasar disajikan secara detail dan rinci, 
dengan mengacu pada buku sumber asli dan dipadu dengan pengalaman 
penulis.  Dengan demikian, dapat memudahkan pembaca dalam memahami 
konsep-konsep evaluasi sebelum melakukan praktik penulisan butir soal 
dalam tes atau butir pernyataan dalam kuesioner, serta menganalisis butir-
butir tersebut. Harapannya, pembaca dapat memahami secara utuh posisi 
asessement of learning, assessment as learning, dan assessment for learning.

Kedua, referensi yang diacu bersumber dari buku babon yang terbit 
mulai tahun 1960 hingga 2010 sehingga diharapkan dapat mengakomodir 
isu-isu terkini tentang perkembangan dunia evaluasi pembelajaran. Dengan 
demikian, wawasan pembaca tidak ketinggalan dengan perkembangan di 
negara-negara maju.

Ketiga, perhitungan-perhitungan matematis sangat diminimalisir. Untuk 
perhitungan-perhitungan yang mudah seperti mencari mean, median, dan 
simpangan baku memang sengaja tetap disajikan. Namun, untuk perhitungan 
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yang kompleks, disajikan ulasan program-program komputer yang dapat 
membantu mempermudah perhitungan.    

Buku ini terdiri atas empat komponen, yaitu: (1) beberapa konsep 
dasar   penilaian pendidikan, (2) langkah-langkah  mengembangkan tes, (3) 
analisis butir tes, dan (4) pengukuran sikap. Penulis yakin bahwa buku ini 
masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penulis berharap 
agar pembaca dan pemakai buku ini berkenan memberikan kritik yang 
membangun demi kesempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga buku 
yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. 

    Yogyakarta, Januari 2012

        Penulis
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