
Teori tentang Tes 

Tes berasal dari kata “testum” dari bahasa perancis yang berarti piring untuk 

menyisihkan logam mulia dari material lain seperti pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Istilah 

itu kemudian diadopsi dalam psikologi dan pendidikan untuk menjelaskan sebuah alat yang 

digunakan untuk melihat anak-anak yang merupakan “logam mulia” diantara anak yang lain. 

Menurut Webster’s Collegiate, Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau 

alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensia, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Menurut Arikunto, 1995 : 29 dan Cronbach Azwar, 1987 : mendefinisikan Tes 

sebagai “a systematic procedure for obseving a person’s behavior and describing it with the 

aid of a numerical scale or category system”
1
. Dari batasan tersebut dapat diambil 

kesimpulan : 

1. Tes merupakan prosedur sistematis. Butir-butir tes disusun menurut cara dan aturan 

tertentu, prosedur administrasi dan pemberian angka (Scoring) harus jelas dan spesifik, 

dan setiap orang yang mengambil tes harus mendapat butir-butir yang sama dan dalam 

kondisi yang sebanding. 

2. Tes berisi sampel sikap. Populasi butir tes yang bisa dibuat dari suatu materi tidak 

terhingga jumlahnya. Keseluruhan butir itu mustail dapat seluruhnya tercakup dalam tes. 

Kelayakan tes lebih tergantung kepada sejauh mana butir-butir didalam tes mewakili 

secara representatif kawasan(domain) sikap yang diukur. 

3. Tes mengukur sikap. Butir-butir tes menghendaki subjek agar menunjukkan apa yang 

diketahui atau apa yang pelajari subjek denga  cara menjawab butir-butir atau 

mengerjakan tugas yang dikehendaki oleh tes. Respon subjek atas tes merupakan sikap 

yang ingin diketahui dari penyelanggaraan tes. 

                                                 
1
 Lihat Cronbach, Lee, J., Esential of psichological testing, Har per dan Row, (New York) 1960 

sebagaimana dikutip oleh Arikunto,”Evaluasi Pendidikan”. 



Sebuah tes psiklogi pada dasarnya adalah alat ukur yang obyektif dan dibakukan atas 

sampel sikap tertentu. 

Dalam psikologi, tes dapat diklasifikasikan menjadi empat . 

1. Pertama, Tes yang mengukur intelegensia umum (general intelligence test). Tes ini 

dirancang untuk mengukur kemampuan umum seseorang dalam suatu tugas. 

2. Kedua, Tes yang mengukur kemampuan khusus atau tes bakat (special ability test). Tes 

ini digunakan untuk mengungkap kemampuan potensial subjek dalam bidang tertentu.  

3. Ketiga, tes yang mengukur prestasi (achievement test). Tes ini dimaksudkan untuk 

mengungkapkan kemampuan aktual sebagai hasil belajar.  

4. Keempat, tes yang mengungkap aspek kepribadian (personality assesment). Tes ini 

mengungkap karakteristik individual subjek dalam aspek yang diukur.
 

 


