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KOEFISIEN RELIABILITAS TES HASIL BELAJAR MAHASISWA 
YANG TERDIRI ATAS CAMPURAN BUTIR TES 

PILIHAN GANDA DAN ESAI 
Oleh Drs. I Nyoman Lemes, S.H., M.H. dan Ketut Wetan Sastrawan, S.H., M.H.13 

 
Abstrak: Tes hasil belajar yang dibuat atau disusun oleh seorang dosen, tidak selamanya terdiri atas tes pilihan 
ganda atau terdiri atas tes esai (uraian). Adakalanya tes yang disusun oleh seorang dosen terdiri atas campuran 
antara item pilihan ganda dan esai. Untuk item pilihan ganda, validitasnya diuji dengan korelasi point biserial (rpbi) dan 
item esai, validitasnya diuji dengan korelasi product moment (rxy). Item tes yang validitasnya berkategori gugur (drop) 
sebaiknya tidak diikutkan dalam menghitung reliabilitas tes. Reliabilitas tes yang terdiri atas campuran antara item 
pilihan ganda dengan esai dihitung dengan formula Anava Hoyt (r11). 

 
Kata kunci: Validitas butir, reliabilitas tes, dan tes hasil belajar.  

 
Pendahuluan 

 Dalam melaksanakan penelitian yang menyangkut ranah pendidikan, seorang peneliti 

tidak bisa melepaskan diri dengan variabel yang dilibatkan dan instrumen pengukur variabel yang 

bersangkutan. Bilamana variabel yang dilibatkan berupa hasil belajar, maka instrumen 

pengukurnya berupa tes hasil belajar. Namun, beberapa pihak sering keliru atau rancu di dalam 

menamai variabel hasil belajar. Variabel hasil belajar sering diganti dengan prestasi belajar. 

Padahal hasil belajar memang berbeda definisi dengan prestasi belajar. Bila pemberian nama 

variabelnya berupa prestasi belajar, maka instrumennya juga keliru, menjadi tes prestasi belajar. 

 Menurut Mandiartha (2011), hasil belajar dibedakan secara tegas dengan prestasi 

belajar. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang-tindih di dalam menggunakan istilah hasil 

belajar dan prestasi belajar. Hasil belajar didefinisikan sebagai kemampuan mahasiswa di dalam 

memenuhi tuntutan indikator pembelajaran dikaji dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotris; atau 

salah satu dari ketiga ranah tersebut setelah mengalami proses pembelajaran dalam kurun waktu 

tertentu dan dalam suatu bidang studi. Sedangkan prestasi belajar didefinisikan sebagai 

kemampuan mahasiswa di dalam memenuhi tuntutan indikator pembelajaran setelah mengalami 

proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu dalam beberapa bidang studi. 

 Perbedaan mendasar antara hasil belajar dan prestasi belajar hanya terletak pada jumlah 

bidang studi yang dikaji. Hasil belajar mengkaji kemampuan mahasiswa setelah mengalami 

proses pembelajaran dalam suatu bidang studi. Sebaliknya pada prestasi belajar mengkaji 
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kemampuan mahasiswa setelah mengalami proses pembelajaran pada beberapa bidang studi. 

Indikator (capaian) pembelajaran dalam hasil belajar harus diturunkan dari kompetensi dasar, dan 

kompetensi dasar diturunkan dari standar kompetensi. 

 Instrumen yang berupa tes hasil belajar pada suatu bidang studi tertentu, sebelum 

digunakan sebagai alat pengukur pada program riset harus memenuhi persyaratan tertentu. 

Menurut Sudarmi (2008), tes hasil belajar yang digunakan untuk menjaring data harus memenuhi 

persyaratan yang digariskan dalam program riset yang melingkupi ranah pendidikan. Persyaratan 

yang harus dipenuhi adalah: (1) butir-butir yang menyusun tes hasil belajar tersebut harus berada 

dalam kategori valid, dan (2) koefisien reliabilitas tes sekurang-kurangnya sebesar 0,70, setelah 

membuang butir tes yang berkategori drop. 

 Validitas butir tes merupakan ketepatan suatu butir tes untuk mengukur apa yang hendak 

diukur. Sedangkan reliabilitas tes menunjuk pada keajegan atau kekonsistenan suatu tes bila 

digunakan pada subjek yang sama dan waktu pelaksanaan yang berbeda. Dengan kata lain, 

suatu tes dikatakan reliabel bila tes itu memberikan hasil yang relatif atau mendekati sama. 

 Umumnya periset dalam bidang pendidikan memilih bentuk tes yang seragam. Misalnya, 

bentuk tes pilihan ganda dengan empat pilihan. Berarti, semua butir tes yang menyusun tes hasil 

belajar tersebut berupa pilihan ganda. Atau bisa juga memilih bentuk tes esai, artinya semua butir 

tes yang menyusun tes hasil belajar tersebut berupa uraian. Untuk bentuk tes pilihan ganda, 

validitas butirnya diuji dengan korelasi point biserial, dan reliabilitas tes dihitung dengan K-R 20. 

Sebaliknya, untuk tes esai, validitas butirnya diuji dengan korelasi product moment, dan 

reliabilitasnya dihitung dengan Alpha-Cronbach. 

 Periset yang lainnya tidak senang dengan bentuk tes pilihan ganda atau esai secara 

sendiri-sendiri. Melainkan memilih campuran antara butir pilihan ganda dengan butir esai. Artinya 

dalam satu tes hasil belajar, butir-butirnya tersusun atas pilihan ganda dan esai. Dalam hal ini, 

untuk butir tes pilihan ganda, validitas butirnya harus diuji dengan korelasi point biserial. 

Sedangkan butir tes esai, validitas butirnya diuji dengan korelasi product moment. Persoalannya, 

dalam menghitung reliabilitas tes karena merupakan campuran antara butir tes pilihan ganda dan 

esai kita tidak bisa memilih K-R 20 atau Alpha-Cronbach. 
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 Bahkan Sutisna (2010) menyatakan tes hasil belajar yang tersusun atas campuran butir 

pilihan ganda dan esai belum bisa dihitung reliabilitasnya. Hal ini disebabkan oleh butir tes pilihan 

ganda dan esai merupakan penyusun tes sebagai satu-kesatuan yang utuh. Bila menggunakan 

K-R 20 untuk butir pilihan ganda dan Alpha-Cronbach untuk butir esai di dalam menghitung 

reliabilitas tes, berarti periset memisahkan butir pilihan ganda dengan butir esai. Padahal yang 

dihitung adalah reliabilitas tes sebagai satu-kesatuan antara butir pilihan ganda dan esai. Untuk 

kasus seperti ini, perlu dicari formula yang cocok untuk menghitung reliabilitas tes. 

 Berpijak atas kenyataan-kenyataan yang sudah dikemukakan, dalam makalah ini dikupas 

dua permasalahan pokok, yakni: formula yang cocok untuk menghitung bentuk tes hasil belajar, 

yang butirnya terdiri atas butir pilihan ganda dan esai, dan penentuan koefisien reliabilitas tes 

dengan formula yang dipilih secara total dan setelah membuang butir tes yang drop. 

 

Tes Hasil Belajar 

 Sebelum berbicara mengenai tes hasil belajar sebagai suatu bentuk instrumen untuk 

mengukur hasil belajar, akan diawali dengan mengupas mengenai definisi konsep secara teoretis 

dan definisi konseptual dari hasil belajar. Menurut Ariasa (2010), hasil belajar merupakan 

kemampuan mahasiswa pada jenjang kognitif di dalam menguasai materi ajar pada suatu bidang 

studi. Materi ajar yang dimaksudkan dalam artikel ilmiah ini adalah materi ajar dalam bidang studi 

biologi. Jenjang kognitif yang dimaksudkan dalam kajian ini dapat diketahui dari tujuan 

pembelajaran yang bersifat operasional dan selaras dengan materi ajar yang disampaikan di 

dalam kelas. Lebih lanjut Mandiartha (2011) mendefinisikan hasil belajar sebagai kemampuan 

mahasiswa di dalam memenuhi tuntutan indikator pembelajaran dikaji dari ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotris; atau salah satu dari ketiga ranah tersebut setelah mengalami proses 

pembelajaran dalam kurun waktu tertentu dan dalam suatu bidang studi. 

 Dari dua definisi konsep secara teoretis dari hasil belajar yang sudah dikemukakan, yang 

dimaksudkan dengan hasil belajar dalam makalah ini adalah kemampuan mahasiswa untuk 

memenuhi tuntutan indikator-indikator pembelajaran bila dikaji dari ranah kognitif, yang 

menyangkut pemahaman konsep secara konkret dan abstrak setelah mengalami proses 

pembelajaran dalam kurun waktu tertentu dalam bidang studi tertentu. 
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 Dalam suatu program riset yang melibatkan variabel hasil belajar, maka hasil belajar 

tersebut harus jelas cakupan materinya. Cakupan materi yang dimaksudkan adalah pokok 

bahasan dan sub-pokok bahasan yang dilibatkan dalam hasil belajar yang bersangkutan. Dengan 

mengetahui sub-pokok bahasan, lebih lanjut periset dapat menentukan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dari sub-pokok bahasan yang bersangkutan. Standar kompetensi dan 

kompetensi dasar suatu sub-pokok bahasan dapat dilacak pada silabus suatu bidang studi. 

Dengan beracuan pada kompetensi dasar pada silabus, periset dapat menurunkan indikator 

pembelajaran. Indikator pembelajaran inilah yang digunakan untuk menyusun butir tes hasil 

belajar. 

 Indikator pembelajaran sangat erat kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran dapat diturunkan dari indikator pembelajaran. Butir tes hasil belajar pada 

hakikatnya diturunkan dari tujuan pembelajaran. Oleh karena tujuan pembelajaran merupakan 

derivat dari indikator pembelajaran, maka butir tes hasil belajar juga berperan untuk mengukur 

indikator pembelajaran (Ariani, 2010). 

 Hasil belajar pada hakikatnya tidak bisa diukur dalam program riset, bilamana belum 

memiliki definisi operasional. Menurut Dantes (2012), definisi konsep secara operasional 

merupakan definisi konsep suatu variabel yang menyangkut bagaimana variabel yang 

bersangkutan dapat beroperasi. Dalam hal ini harus muncul instrumen atau alat ukurnya, dan 

peringkat/skala data yang dikumpulkan (nominal, ordinal, interval, atau rasio). 

 Berbasiskan atas pendapat Dantes di atas, maka definisi operasional dari hasil belajar 

adalah kemampuan mahasiswa untuk memenuhi tuntutan indikator-indikator pembelajaran bila 

dikaji dari ranah kognitif, yang menyangkut pemahaman konsep secara konkret dan abstrak 

setelah mengalami proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu dalam bidang studi tertentu. 

Hasil belajar ini diukur dengan tes hasil belajar. Data yang diperoleh dari tes hasil belajar adalah 

data interval. 

 Instrumen penelitian merupakan salah satu komponen penting yang diperlukan dalam 

penelitian. Dalam konteks pembelajaran, instrumen penelitian jenis tes dijadikan alat untuk 

mengukur hasil belajar. Kadangkala dalam proses pembelajaran, aspek evaluasi hasil belajar ini 

diabaikan. Artinya, dosen, guru, atau instruktur terlalu memperhatikan penyajian pelajaran saja. 
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Perkuliahan atau pelajaran berjalan baik, praktikum berjalan rapi, namun saat membuat tes atau 

soal praktikum, tidak lagi melihat tujuan pembelajaran yang pernah dibuatnya. Akibatnya, tes hasil 

belajar yang dibuat terkesan seperti jatuh dari langit saja. Artinya dosen atau guru membuat soal 

tes menjadi seadanya atau seingatnya saja, tanpa harus memenuhi kriteria pembuatan tes yang 

baik dan benar. Misalnya, apakah soal ujian tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan; apakah memperhatikan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, dan sebagainya (Uno 

et al., 2001). Lebih lanjut dikatakan, penyusunan tes hasil belajar untuk keperluan penelitian, 

perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1. Tes tersebut fungsinya dapat memperoleh informasi tentang kemampuan subjek penelitian, 

2. mendiskusikan tentang fungsi penilaian untuk memperoleh pemahaman tentang hal-hal apa 

saja yang dapat dinilai melalui pelaksanaan suatu tes. Apakah sekadar memberi nilai untuk 

menentukan lulus-tidaknya mahasiswa atau siswa. Ataukah ada fungsi-fungsi lain yang ingin 

dicapai melalui penilaian tersebut, misalnya data yang diperoleh digunakan untuk penelitian, 

3. menentukan kriteria penilaian untuk kepentingan penelitian. Ini berarti untuk melakukan 

penilaian yang baik dibutuhkan mutu soal tes yang baik pula. Dalam praktik pengajaran, tes 

dilaksanakan dengan memberikan serangkaian soal. Tes hasil belajar dengan demikian akan 

sangat tergantung pada mutu tes. Makin bermutu soal yang diberikan, makin bermutu suatu 

tes. Makin bermutu suatu tes, makin terandalkan pula penilaian yang diperoleh, dan hal ini 

berdampak pada makin baik data yang diperoleh untuk keperluan penelitian, 

4. merancang soal-soal yang diberikan kepada subjek penelitian dalam suatu struktur soal 

sedemikian rupa sehingga jumlah maupun derajat kesukaran soal yang tetap relevan dengan 

pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rancangan kegiatan belajar 

mengajar (RKBM), 

5. mengingat derajat kesukaran soal dapat berbeda satu dengan lainnya, tiap-tiap soal perlu 

mendapat bobot soal menurut relevansinya dengan tujuan belajar,dan 

6. Sesudah proses membuat, menstrukturkan, dan menentukan bobot soal, maka soal-soal 

tersebut disajikan melalui ujian. Setelah itu dilakukan pengukuran dan penilaian hasil ujian 

untuk keperluan penelitian. 
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 Memperhatikan alur pikir di atas, maka aktivitas yang dilaksanakan pertama kali oleh 

peneliti adalah mendiskusikan materi bahasan secara urut, sejak dari persiapan sampai pada tes 

itu diadakan dengan mengacu pada pokok bahasan yang telah diberikan oleh seorang dosen 

berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

 Tes adalah alat ukur yang sangat berharga dalam penelitian. Menurut Fernandes (1984), 

tes merupakan prosedur sistematik untuk mengobservasi perilaku seseorang dan menjelaskan 

perilaku tersebut dengan alat skala numerikal atau sistem kategori. Lebih lanjut dikatakan frase 

prosedur sistematik menunjukkan bahwa suatu tes dikonstruksi, diadministrasikan, diskor, dan 

dijelaskan menurut aturan-aturan yang sudah ditentukan. Istilah perilaku menyatakan bahwa 

sebuah tes mengukur respons seseorang yang termuat pada butir-butir tes. Tes tidak mengukur 

seseorang secara langsung tetapi lebih disukai tes tersebut menyimpulkan karakteristik 

seseorang dari responnya ke butir-butir tes. Kita tidak mengamati semua perilaku tetapi hanya 

sampel perilaku. Sebuah tes berisi hanya sampel dari semua butir yang mungkin. Hasil tes 

dijelaskan dengan alat skala pengukuran. 

 Tes yang diuji validitas butirnya dan dihitung reliabilitasnya adalah tes hasil belajar Teori 

dan Praktik Non-Kognitif, yang terdiri atas lima butir pilihan berganda dan tiga butir uraian singkat 

(esai). Untuk butir pilihan berganda bila dijawab benar diberi skor 1 dan salah diberi skor 0. Untuk 

butir nomor 6, bila dijawab benar diberi skor 1. Butir nomor 7, bila dijawab benar diberi skor 2, dan 

butir nomor 8, bila dijawab benar diberi skor 2. Tes hasil belajar Teori dan Praktik Non-Kognitif ini 

diujicobakan pada 10 siswa. Hasil dari ujicoba tes hasil belajar tersebut selanjutnya dipakai untuk 

menghitung reliabilitas tes secara total dan membuang butir tes yang drop. 

 

Reliabilitas Tes 

 Dua hal pokok yang paling sering digunakan dalam analisis hasil ujicoba instrumen 

penelitian yang berupa hasil belajar adalah pengujian validitas butir dan menghitung reliabilitas 

tes. Hasil uji validitas butir sangat berkaitan dengan penghitungan koefisien reliabilitas tes. 

Menurut Puger (2010), keterkaitan antara pengujian validitas butir dengan penghitungan koefisien 

reliabilitas tes adalah hasil pengujian validitas butir setelah dibandingkan dengan nilai r-tabel akan 

diperoleh dua kategori, yakni: butir yang valid dan butir yang drop. Dalam penghitungan koefisien 
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reliabilitas tes, butir yang termasuk dalam kategori drop tidak boleh diikutkan. Dengan kata lain, 

butir-butir yang menyusun sebuah tes yang berkategori drop harus dieleminasi. 

 Reliabilitas merupakan ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang 

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

relatif sama (Sujana, 2002). Lebih lanjut Anastasi (1976) mendefinisikan reliabilitas sebagai 

sesuatu berhubungan kepada konsistensi skor yang diperoleh melalui beberapa orang jika diuji 

ulang dengan tes yang sama pada saat yang berbeda, atau dengan perbedaan sekelompok item-

item yang setara, atau di bawah kondisi pengujian variabel yang lainnya. Artinya, kapanpun alat 

penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. 

 Dari dua definisi secara teoretis mengenai reliabilitas, dalam artikel ini dapat 

dikemukakan definisi konseptual dari reliabilitas. Reliabilitas adalah keajegan suatu alat ukur (tes) 

bila digunakan secara berulang-ulang dalam waktu yang berbeda dan subjek yang sama. 

 Untuk menghitung koefisien reliabilitas tes hasil belajar Teori dan Praktik Non-Kognitif 

yang tersusun atas butir pilihan ganda dan butir esai diberikan data arbitrer berikut. 

Tabel 1. Hasil Ujicoba Tes Hasil Belajar Teori dan Praktik Non-Kognitif 
No. 
Responden 

Nomor Butir  

 1 2 3 4 5 6 7 8 X 

1. 1 1 1 1 1 0,8 1,8 2 9,6 

2. 1 1 1 1 1 0,9 1,6 1,8 9,3 

3. 1 1 1 1 1 1 2 2 10 

4. 1 1 0 1 0 0,5 1 1,5 6 

5. 1 1 0 1 0 0,4 0,8 1 5,2 

6. 0 1 1 1 1 0,7 1,6 1,4 7,7 

7. 0 1 0 0 1 0,3 0,5 0,6 3,4 

8. 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,5 1,1 

9. 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,6 

10. 0 0 0 1 1 0,4 0,7 0,6 3,7 

Jumlah 5 7 4 7 6 5,3 10,7 11,6 56,6 

 
 Berbeda dengan formula Spearman-Brown, Flanagan, Rulon, maupun Kuder-Richardson, 

maka menurut C. Hoyt dalam menentukan reliabilitas tes hendaknya kita menganggap bahwa 

data yang berupa skor-skor hasil tes itu kita anggap sebagai data hasil eksperimen, di mana 

faktor pertamanya atau klasifikasi I-nya adalah subjek, sedangkan faktor kedua atau klasifikasi II 

adalah item. Masing-masing sel di sini terdiri atas 1 subjek. Selanjutnya kita cari interaksi antara 

subjek dengan item. Teknik analisis seperti inilah yang terkenal dengan nama teknik analisis 
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varians (ANAVA), dan penggunaan teknik analisis varians dalam rangka menentukan reliabilitas 

tes adalah merupakan perkembangan baru dalam dunia evaluasi pendidikan. 

 Menurut Sudijono (2001), keistimewaan dari teknik analisis varians ini adalah adalah: 

1. bahwa teknik analisis varians itu bukan hanya dapat digunakan untuk menguji reliabilitas tes 

dengan pendekatan single test-single trial saja, melainkan juga dapat digunakan pada 

pengujian reliabilitas tes dengan pendekatan test-retest maupun pendekatan alternate form, 

dan 

2. bahwa teknik analisis varians bukan hanya dapat digunakan pada pengujian reliabilitas tes di 

mana skor-skor hasil tes tersebut bersifat dikotomi (betul diberi skor 1, salah diberi skor 0) 

saja, melainkan juga dapat diterapkan pada tes hasil belajar di mana skor-skor hasil tesnya 

tidak bersifat dikotomik. 

 Dari pernyataan keuntungan menggunakan analisis varians di dalam menghitung 

koefisien reliabilitas tes yang nomor 2, dapat ditata-ulang menjadi seperangkat tes yang butir 

penyusunnya terdiri atas butir pilihan berganda (dikotomi) dan butir esai (politomi) reliabilitas 

dapat dihitung dengan formula analisis varians (ANAVA) Hoyt. Dari bagian ini, permasalahan 

yang pertama yang dikemukakan pada bagian pendahuluan sudah terjawab. 

 Para periset yang instrumennya menggunakan tes hasil belajar yang butirnya terdiri atas 

campuran antara butir dikotomi dan butir politomi, bukannya tidak bisa dihitung reliabilitasnya. Hal 

ini disebabkan oleh periset tersebut tidak pernah mau membaca buku-buku yang berkaitan 

dengan kalibrasi instrumen berupa tes, yang butirnya tersusun atas campuran butir dikotomi dan 

politomi. Dari bagian ini juga terjawab bahwa hampir 95% periset yang instrumennya 

menggunakan tes hasil belajar menyusun perangkat tesnya dengan butir dikotomi. Dengan kata 

lain, hanya segelintir periset yang menyusun perangkat tesnya menggunakan campuran antara 

butir dikotomi dan politomi. 

 Dengan menggunakan formula Anava Hoyt di dalam menghitung koefisien reliabilitas tes 

yang terdiri atas butir dikotomi dan politomi, maka koefisien reliabilitas tes tersebut diperoleh 

dengan menggunakan formula: 

MKs

MKe
r 111 (Sudijono, 2001). 

Keterangan: 
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r11 = Koefisien reliabilitas tes. 
1 = Bilangan konstan. 
MKe = Mean kuadrat interaksi antara testee dan item. 
MKs = Mean kuadrat antar-subjek. 
 
 Untuk menghitung koefisien reliabilitas total (tanpa mengetahui butir yang valid dan drop) 

dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menghitung jumlah kuadrat total (JKt) dengan rumus: 

 
0555,250445,401,65

80

56,3203
1,65

80

6,56
1,65

2
2

2 


N

X
XJKt  

Angka 56,1 diperoleh dengan menggkuadratkan seluruh skor pada setiap butir dan subjek. 
2. Menghitung jumlah kuadrat antar-subjek (JKs) dengan rumus: 

   
4305,130445,40475,53

80

6,56
)8,427(

8

1

8

1 2
2

2





N

X
XJK ss  

Angka 427,8 diperoleh dari jumlah skor yang diperoleh masing-masing responden dikuadratkan, 
lalu dijumlahkan sampai dengan responden yang kesepuluh. 
3. Menghitung jumlah kuadrat antar-butir (JKb) dengan rumus: 

   
  1695,50445,40214,45

80

6,56
14,452

10

1

10

1 2
2

2





N

X
XJK bb  

Angka 452,14 diperoleh dari jumlah skor masing-masing butir dikuadratkan, lalu dijumlahkan 
sampai dengan butir yang kedelapan. 
4. Menghitung jumlah kuadrat interaksi butir-subjek (JKe) dengan rumus: 
JKe = JKt – JKs – JKb = 25,0555 – 13,4305 – 5,1695 = 6,4555 
6. Menentukan derajat kebebasan total (dbt) dengan rumus: 
dbt = N – 1 = 80 – 1 = 79 
7. Menentukan derajat kebebasan antar-subjek (dbs) dengan rumus: 
dbs = js – 1 = 10 – 1 = 9 (js = jumlah subjek). 
8. Menentukan derajat kebebasan antar-butir (dbb) dengan rumus: 
dbb = jb – 1 = 8 – 1 = 7 (jb = jumlah butir). 
9. Menentukan derajat kebebasan interaksi butir-subjek (dbe) dengan rumus: 
dbe = dbs x dbb = 9 x 7 = 63 
10. Menghitung rerata jumlah kuadrat total (MKt) dengan rumus: 
MKt = JKt/dbt = 25,0555/79 = 0,31716 
11. Menghitung rerata jumlah kuadrat subjek (MKs) dengan rumus: 
MKs = JKs/dbs = 13,4305/9 = 1,49228 
12. Menghitung rerata jumlah kuadrat butir (MKb) dengan rumus: 
MKb = JKb/dbb = 5,1695/7 = 0,7385 
13. Menghitung rerata jumlah kuadrat interaksi butir-subjek (MKe) dengan rumus: 
MKe = JKe/dbe = 6,4555/63 = 0,102468 
14. Menghitung koefisien reliabilitas tes secara total (r11) dengan rumus: 
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r11 = 931,0068665397,01
49228,1

102468,0
11 

s

e

MK

MK
 

Jadi, koefisien reliabilitas tes secara total (r11) sebesar 0,931. Bila nilai koefisien 

reliabilitas ini dibandingkan dengan persyaratan reliabilitas instrumen penelitian yang 

dikemukakan oleh Fraenkel dan Wallen (1993) sebesar 0,70, maka koefisien reliabilitas tes 

secara total berada di atas dari yang dipersyaratkan. Dengan demikian, tes hasil belajar Teori dan 

Praktik Non-Kognitif ini memenuhi syarat sebagai instrumen penelitian bila ditinjau dari koefisien 

reliabilitas tes secara total. 

 Untuk menghitung koefisien reliabilitas tes dengan membuang butir yang drop, maka 

perlu dicari validitas butir yang menyusun tes hasil belajar teori dan praktik non-kognitif yang 

bersangkutan. Untuk butir nomor 1 sampai dengan 5, karena bersifat dikotomi (nilainya benar-

salah), maka pengujian validitas butirnya dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien 

korelasi point biserial (rpbi). Rumus yang digunakan adalah: 

q

p

S

MM
r

t

tp

pbi


 (Uno et al., 2001). 

Keterangan: 
Mp = Rerata skor total dari subjek yang menjawab benar item yang dicari validitasnya. 
Mt = Rerata skor total. 
St = Standar deviasi skor total. 
p = Proporsi siswa yang menjawab benar item yang dicari validitasnya. 
q = Proporsi siswa yang menjawab salah tem yang dicari validitasnya. 
 
 Untuk menghitung validitas item nomor 1, maka data skor pada Tabel 1 sangat berperan 

untuk menentukan koefisien rpbi. Dari data tersebut diperoleh Mp = 8,02, Mt = 5,66, St = 3,278, p = 

0,5, dan q = 0,5. Dengan menggunakan data ini, maka koefisien rpbi dapat dihitung dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 





q

p

S

MM
r

t

tp

pbi 720,0171995,0
5,0

5,0

278,3

66,502,8



x  

 Koefisien rpbi yang diperoleh harus dibandingkan dengan koefisien rtabel pada jumlah 

subjek (n) = 10 dan taraf signifikansi (ts) sebesar 5%. Nilai rtabel yang diperoleh sebesar 0,632. 

Oleh karena nilai rpbi sebesar 0,720 > 0,632, maka butir nomor 1 berada pada kategori valid. 
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Untuk menghitung validitas item nomor 2, maka data skor pada Tabel 1 sangat berperan 

untuk menentukan koefisien rpbi. Dari data tersebut diperoleh Mp = 7,314, Mt = 5,66, St = 3,278, p 

= 0,7, dan q = 0,3. Dengan menggunakan data ini, maka koefisien rpbi dapat dihitung dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 





q

p

S

MM
r

t

tp

pbi 771,052752,150458,0
3,0

7,0

278,3

66,5314,7



x  

Koefisien rpbi yang diperoleh harus dibandingkan dengan koefisien rtabel pada jumlah 

subjek (n) = 10 dan taraf signifikansi (ts) sebesar 5%. Nilai rtabel yang diperoleh sebesar 0,632. 

Oleh karena nilai rpbi sebesar 0,771 > 0,632, maka butir nomor 2 berada pada kategori valid. 

Untuk menghitung validitas item nomor 3, maka data skor pada Tabel 1 sangat berperan 

untuk menentukan koefisien rpbi. Dari data tersebut diperoleh Mp = 9,15, Mt = 5,66, St = 3,278, p = 

0,4, dan q = 0,6. Dengan menggunakan data ini, maka koefisien rpbi dapat dihitung dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 





q

p

S

MM
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t

tp

pbi 869,081650,006467,1
6,0

4,0

278,3

66,515,9



x  

Koefisien rpbi yang diperoleh harus dibandingkan dengan koefisien rtabel pada jumlah 

subjek (n) = 10 dan taraf signifikansi (ts) sebesar 5%. Nilai rtabel yang diperoleh sebesar 0,632. 

Oleh karena nilai rpbi sebesar 0,869 > 0,632, maka butir nomor 3 berada pada kategori valid. 

Untuk menghitung validitas item nomor 4, maka data skor pada Tabel 1 sangat berperan 

untuk menentukan koefisien rpbi. Dari data tersebut diperoleh Mp = 7,357, Mt = 5,66, St = 3,278, p 

= 0,7, dan q = 0,3. Dengan menggunakan data ini, maka koefisien rpbi dapat dihitung dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 





q

p
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pbi 791,052753,151769,0
3,0

7,0

278,3

66,5357,7



x  

Koefisien rpbi yang diperoleh harus dibandingkan dengan koefisien rtabel pada jumlah 

subjek (n) = 10 dan taraf signifikansi (ts) sebesar 5%. Nilai rtabel yang diperoleh sebesar 0,632. 

Oleh karena nilai rpbi sebesar 0,791 > 0,632, maka butir nomor 4 berada pada kategori valid. 

Untuk menghitung validitas item nomor 5, maka data skor pada Tabel 1 sangat berperan 

untuk menentukan koefisien rpbi. Dari data tersebut diperoleh Mp = 7,357, Mt = 5,66, St = 3,278, p 
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= 0,7, dan q = 0,3. Dengan menggunakan data ini, maka koefisien rpbi dapat dihitung dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 





q

p

S

MM
r

t

tp

pbi 606,022474,149512,0
4,0

6,0

278,3

66,5283,7



x  

Koefisien rpbi yang diperoleh harus dibandingkan dengan koefisien rtabel pada jumlah 

subjek (n) = 10 dan taraf signifikansi (ts) sebesar 5%. Nilai rtabel yang diperoleh sebesar 0,632. 

Oleh karena nilai rpbi sebesar 0,606 < 0,632, maka butir nomor 5 berada pada kategori drop. 

Untuk butir nomor 6 sampai dengan 8, karena bersifat politomi (nilainya berdasarkan 

pembobotan), maka pengujian validitas butirnya dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien 

korelasi product moment (rxy). Rumus yang digunakan adalah: 

  

     2222   

 





YYNXXN

YXXYN
rxy (Djaali dan Muljono, 2008). 

Keterangan: 
N = Banyaknya peserta tes. 

X = Jumlah skor butir ke i. 

Y = Jumlah skor total. 
rxy = Nilai koefisien korelasi. 
 

Untuk menghitung validitas item nomor 6, maka data skor pada Tabel 1 sangat berperan 

untuk menentukan koefisien rxy. Dari data tersebut diperoleh X = 5,3, X2= 3,65, Y = 56,6, Y2 

= 427,8, dan XY = 39,3. Dengan menggunakan data ini, maka koefisien rxy dapat dihitung 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

  

     2222   
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rxy

   

     
979,0

058,95

02,93

44,107441,8

98,299393

6,56)8,427103,5)65,310

6,563,53,3910
22










xxx

xx
 

Koefisien rxy yang diperoleh harus dibandingkan dengan koefisien rtabel pada jumlah 

subjek (n) = 10 dan taraf signifikansi (ts) sebesar 5%. Nilai rtabel yang diperoleh sebesar 0,632. 

Oleh karena nilai rxy sebesar 0,979 > 0,632, maka butir nomor 6 berada pada kategori valid. 
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Untuk menghitung validitas item nomor 7, maka data skor pada Tabel 1 sangat berperan 

untuk menentukan koefisien rxy. Dari data tersebut diperoleh X = 10,7, X2= 14,99, Y = 56,6, 

Y2 = 427,8, dan XY = 79,55. Dengan menggunakan data ini, maka koefisien rxy dapat dihitung 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
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Koefisien rxy yang diperoleh harus dibandingkan dengan koefisien rtabel pada jumlah 

subjek (n) = 10 dan taraf signifikansi (ts) sebesar 5%. Nilai rtabel yang diperoleh sebesar 0,632. 

Oleh karena nilai rpbi sebesar 0,973 > 0,632, maka butir nomor 7 berada pada kategori valid. 

Untuk menghitung validitas item nomor 8, maka data skor pada Tabel 1 sangat berperan 

untuk menentukan koefisien rxy. Dari data tersebut diperoleh X = 11,6, X2= 17,46, Y = 56,6, 

Y2 = 427,8, dan XY = 85,85. Dengan menggunakan data ini, maka koefisien rxy dapat dihitung 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
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Koefisien rxy yang diperoleh harus dibandingkan dengan koefisien rtabel pada jumlah 

subjek (n) = 10 dan taraf signifikansi (ts) sebesar 5%. Nilai rtabel yang diperoleh sebesar 0,632. 

Oleh karena nilai rpbi sebesar 0,974 > 0,632, maka butir nomor 8 berada pada kategori valid. 

Dengan membuang butir nomor 5 (yang termasuk kategori drop), maka skor hasil belajar 

Toeri dan Praktik Non-Kognitif pada Tabel 1 akan berubah skor totalnya. Secara lengkap skor 

hasil belajar Teori dan Praktik Non-Kognitif tersebut berubah seperti tampak pada Tabel 2. 

 

 

Tabel 2. Hasil Ujicoba Tes Hasil Belajar Teori dan Praktik Non-Kognitif Setelah Membuang Butir 
Nomor 5 
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Nomor 
Responden 

Nomor Butir  

 1 2 3 4 6 7 8 X 

1. 1 1 1 1 0,8 1,8 2 8,6 

2. 1 1 1 1 0,9 1,6 1,8 8,3 

3. 1 1 1 1 1 2 2 9 

4. 1 1 0 1 0,5 1 1,5 6 

5. 1 1 0 1 0,4 0,8 1 5,2 

6. 0 1 1 1 0,7 1,6 1,4 6,7 

7. 0 1 0 0 0,3 0,5 0,6 2,4 

8. 0 0 0 0 0,2 0,4 0,5 1,1 

9. 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,6 

10. 0 0 0 1 0,4 0,7 0,6 2,7 

Jumlah 5 7 4 7 5,3 10,7 11,6 50,6 

 
Untuk menghitung koefisien reliabilitas setelah membuang butir yang berkategori drop) 

dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menghitung jumlah kuadrat total (JKt) dengan rumus: 

 
52343,2257657,361,59
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2
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Angka 59,1 diperoleh dengan menggkuadratkan seluruh skor pada setiap butir dan subjek. 
2. Menghitung jumlah kuadrat antar-subjek (JKs) dengan rumus: 

   
90914,1257657,3648571,49
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Angka 346,4 diperoleh dari jumlah skor yang diperoleh masing-masing responden dikuadratkan, 
lalu dijumlahkan sampai dengan responden yang kesepuluh. 
3. Menghitung jumlah kuadrat antar-butir (JKb) dengan rumus: 

   
  03743,557657,36614,41
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6,50
14,416

10

1

10

1 2
2

2





N

X
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Angka 416,14 diperoleh dari jumlah skor masing-masing butir dikuadratkan, lalu dijumlahkan 
sampai dengan butir yang kedelapan. 
4. Menghitung jumlah kuadrat interaksi butir-subjek (JKe) dengan rumus: 
JKe = JKt – JKs – JKb = 22,52343 – 12,90914 – 5,03743 = 4,57686 
6. Menentukan derajat kebebasan total (dbt) dengan rumus: 
dbt = N – 1 = 70 – 1 = 69 
7. Menentukan derajat kebebasan antar-subjek (dbs) dengan rumus: 
dbs = js – 1 = 10 – 1 = 9 (js = jumlah subjek). 
8. Menentukan derajat kebebasan antar-butir (dbb) dengan rumus: 
dbb = jb – 1 = 7 – 1 = 6 (jb = jumlah butir). 
9. Menentukan derajat kebebasan interaksi butir-subjek (dbe) dengan rumus: 
dbe = dbs x dbb = 9 x 6 = 54 
10. Menghitung rerata jumlah kuadrat total (MKt) dengan rumus: 
MKt = JKt/dbt = 22,52343/69 = 0,32643 
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11. Menghitung rerata jumlah kuadrat subjek (MKs) dengan rumus: 
MKs = JKs/dbs = 12,90914/9 = 1,43435 
12. Menghitung rerata jumlah kuadrat butir (MKb) dengan rumus: 
MKb = JKb/dbb = 5,03743/6 = 0,83957 
13. Menghitung rerata jumlah kuadrat interaksi butir-subjek (MKe) dengan rumus: 
MKe = JKe/dbe = 4,57686/54 = 0,08476 
14. Menghitung koefisien reliabilitas tes setelah membuang butir yang berkategori drop (r11) 

dengan rumus: 

r11 = 941,005909,01
43435,1

08476,0
11 

s

e

MK

MK
 

Jadi, koefisien reliabilitas tes setelah membuang butir yang berkategori drop (r11) sebesar 

0,941. Bila nilai koefisien reliabilitas ini dibandingkan dengan persyaratan reliabilitas instrumen 

penelitian yang dikemukakan oleh Fraenkel dan Wallen (1993) sebesar 0,70, maka koefisien 

reliabilitas tes setelah membuang butir yang berkategori drop berada di atas dari yang 

dipersyaratkan. Dengan demikian, tes hasil belajar Teori dan Praktik Non-Kognitif ini memenuhi 

syarat sebagai instrumen penelitian bila ditinjau dari koefisien reliabilitas tes setelah membuang 

butir yang berkategori drop. 

Bila dibandingkan antara koefisien r11 total (sebesar 0,931) dengan koefisien r11 setelah 

membuang butir yang berkategori drop (sebesar 0,941), ternyata koefisien r11 setelah membuang 

butir yang drop lebih besar. Dari sini dapat diketahui alasan mengapa dalam menghitung 

reliabilitas tes hasil belajar untuk tujuan penelitian harus membuang butir tes yang berkategori 

drop. 

 

Simpulan 

 Tes hasil belajar teori dan praktik non-kognitif yang butirnya tersusun atas butir pilihan 

ganda dan butir esai sebenarnya dapat dihitung reliabilitasnya, baik reliabilitas secara total 

maupun reliabilitas setelah membuang butir yang berkategori drop. Penghitungan koefisien 

reliabilitas (r11) tes hasil belajar teori dan praktik non-kognitif seperti ini dapat menggunakan 

formula Anava Hoyt. Dengan menggunakan formula Anava Hoyt, diperoleh koefisien r11 secara 

total sebesar 0,931, dan koefisien r11 setelah membuang butir yang berkategori drop sebesar 

0,941. 
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