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Abstrak—Penilaian merupakan salah satu komponen penting dalam proses 

pendidikan karena berfungsi selain untuk memantau kualitas belajar peserta didik juga 

dapat digunakan untuk tujuan akuntabilitas. Penilaian hasil belajar peserta didik yang 

akuntabel dan akurat dapat dicapai salah satunya jika didukung penggunaan instrumen 

penilaian yang terbukti memiliki validitas isi yang baik. Pembuktian validitas isi pada 

umumnya dilakukan melalui expert judgement dan indeks validitas dihitung 

mengunakan rumus rasio validitas isi (Content Validity Ratio/CVR) dari Lawshe dan 

rumus V Aiken. Perkembangan teori pengukuran menunjukkan bahwa pembuktian 

validitas isi juga dapat dilakukan dengan membuktikan adanya kesejajaran antara 

penilaian dan kurikulum serta indeks validitasnya dihitung dengan rumus indeks 

kesejajaran. Selama lebih dari satu dekade, berbagai metode atau model untuk studi 

kesejajaran antara penilaian dan kurikulum terus berkembang. Namun berbagai 

metode atau model tersebut selama ini secara spesifik masih jarang dikaji atau 

diterapkan dalam kegiatan pengukuran pendidikan di Indonesia khususnya dalam 

bidang pendidikan matematika. Melalui studi literatur, makalah ini membahas tentang 

pembuktian validitas isi dengan menggunakan indeks kesejajaran dan contoh 

penerapannya dalam instrumen penilaian hasil belajar matematika. 

  
Kata kunci: Instrumen, Kesejajaran, Matematika, Validitas.  

I. PENDAHULUAN 

Penilaian hasil belajar peserta didik seharusnya memberikan informasi yang akurat tentang seberapa 

baik peserta didik telah mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan. 

Penilaian yang akurat dapat dicapai jika instrumen penilaian yang digunakan pun akurat. Keakuratan suatu 

instrumen penilaian dapat dilihat dari validitasnya sebagai salah satu bukti dari kualitas instrumen tersebut. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan Gable yang menyarankan tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam 

membuat perangkat penilaian yakni validitas, reliabilitas, dan kepraktisan [1]. Secara umum, kualitas 

instrumen penilaian terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik menekankan pada validitas isi. 

Validitas isi dimaksudkan untuk mengetahui isi dari suatu alat ukur apakah sudah representatif atau belum. 

Validitas isi secara mendasar merupakan suatu pendapat, baik pendapat sendiri atau orang lain. Menurut 

Sireci & Bond menyatakan bahwa bukti validitas isi suatu instrumen penilaian dapat dilakukan dengan 

pendekatan tradisional dan modern [2].  

Bukti validitas isi dengan pendekatan tradisional dilakukan dengan memperkirakan validitas isi suatu 

instrumen yang diperoleh dengan memeriksa sejauh mana butir-butir instrumen mencerminkan dan tidak 

mencerminkan domain konten. Metode yang paling umum digunakan untuk membuktikan validitas 

berdasarkan konten menurut Sireci & Bond adalah melalui expert judgement yang mencermati butir dalam 

hal: (a) menguji sasaran yang diuji, (b) menilai sejauh mana butir mewakili konten yang dimaksudkan, dan 

(c) menilai sejauh mana butir relevan dengan domain yang diuji [2]. Adapun untuk perhitungan indeks 

validitas, Lawshe mengusulkan rasio validitas isi (Content Validity Ratio/CVR) untuk mengukur derajat 

kesepakatan para ahli pada suatu butir [3]. Tingkat validitas isi dinyatakan dalam indikator tunggal yang 

besarnya berkisar dari -1 sampai 1. Lawshe mengusulkan bahwa setiap penilai yang terdiri dari panel juri 

menjawab pertanyaan untuk setiap butir dengan tiga pilihan jawaban yaitu (1) esensial, (2) berguna tapi 

tidak esensial, dan (3) tidak diperlukan. Perhitungan CVR dilakukan pada tiap butir. Menurut Lawshe, 

secara umum jika lebih dari setengah panelis menunjukkan bahwa butir penting/esensial, maka butir 

tersebut setidaknya memiliki validitas isi yang baik [3]. Pendekatan lain terkait perhitungan koefisien 
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validitas isi juga diusulkan oleh Aiken. Formula V Aiken untuk menghitung koefisien validitas isi 

didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak n orang terhadap suatu butir dari segi sejauh mana 

butir tersebut mewakili konstrak yang diukur. Nilai koefisien V Aiken berkisar antara 0 – 1. Koefisien 

lebih besar dari 0,5 sudah dapat dianggap memiliki validitas isi yang memadai [4]. 

Bukti validitas isi dengan pendekatan modern dapat dilakukan melalui studi kesejajaran. Hal ini 

sebagaimana diungkapkan Sireci & Bond yang menyatakan bahwa pendekatan baru yang berkembang 

terkait dengan pembuktian validitas isi adalah melalui studi kesejajaran (alignment) [2]. Kesejajaran yang 

dimaksud adalah kesejajaran antara penilaian dan kurikulum. Lebih dari satu dekade, berbagai metode atau 

model dalam studi kesejajaran antara penilaian dan kurikulum terus berkembang. Namun berbagai metode 

atau model tersebut selama ini secara spesifik masih jarang dikaji atau diterapkan dalam kegiatan 

pengukuran di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan matematika. Melalui studi literatur, makalah 

ini membahas tentang pembuktian validitas isi dengan membuktikan adanya kesejajaran menggunakan 

rumus indeks kesejajaran serta contoh penerapannya dalam pembuktian validitas isi instrumen penilaian 

hasil belajar matematika. 

 

II. KESEJAJARAN ANTARA PENILAIAN DAN KURIKULUM 

Penilaian yang baik semestinya sejajar dengan kurikulum yang digunakan. Artinya, ada kesesuaian 

antara kurikulum, apa yang dipelajari peserta didik, dan apa yang muncul dari peserta didik pada penilaian. 

Oleh sebab itu perlu untuk memastikan bahwa ada kesesuaian atau kesejajaran antara penilaian dan 

kurikulum dalam rangka memperoleh kesimpulan yang valid dari hasil penilaian. Salah satu strategi yang 

dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara penilaian dan kurikulum adalah dengan melakukan 

studi kesejajaran. Hingga saat ini, berbagai studi yang berkembang menunjukkan bahwa studi kesejajaran 

pada umumnya diterapkan pada penilaian untuk pencapaian kompetensi pengetahuan. Bhola, Impara, & 

Buckendahl mendefinisikan kesejajaran antara penilaian dan kurikulum sebagai tingkat kesepakatan yang 

mengukur konsistensi antara isi kurikulum atau standar untuk bidang mata pelajaran tertentu dengan 

penilaian yang dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan 

dari studi kesejajaran adalah untuk membentuk tingkat kecocokan antara penilaian dan konten mata 

pelajaran sebagaimana tercantum dalam kompetensi dasar pada mata pelajaran tersebut.  

Kesejajaran antara penilaian dan standar penting untuk diperhatikan karena ketidaksejajaran antara 

penilaian dan standar dalam kurikulum menjadikan interpretasi hasil penilaian menjadi tidak valid dan 

tidak akurat. Hal ini sebagaimana diungkapkan La Marca et al. yang menyatakan bahwa kesejajaran 

mengungkap sejauh mana penilaian memberikan hasil yang menyediakan informasi akurat tentang kinerja 

peserta didik terkait konten akademis yang diinginkan pada standar yang ditetapkan dalam kurikulum [6]. 

Hasil dari studi kesejajaran dapat juga digunakan sebagai bukti validitas untuk mendukung interpretasi 

skor tes. Ananda menyebutkan bahwa hasil studi kesejajaran dapat juga digunakan untuk memberikan 

bukti validitas isi dari sumber eksternal [7]. Kesejajaran bisa menjadi sumber bukti validitas isi karena 

berusaha untuk menetapkan sejauh mana tes mencerminkan kurikulum. Biggs juga mengemukakan bahwa 

bila komponen penilaian dan kurikulum dalam pendidikan memiliki kesejajaran, maka dari proses 

pendidikan yang dilangsungkan diharapkan menjadi efisien dan peserta didik memperoleh serta mampu 

mencapai kemampuan sesuai dengan apa yang diharapkan [8].  

Smith & O'Day mengemukakan bahwa kesejajaran merupakan kondisi dasar bagi berfungsinya sistem 

pendidikan berbasis standar [9]. Senada dengan pendapat tersebut, Fuhrman menyatakan bahwa 

kesejajaran merupakan landasan penting yang harus dapat dipenuhi terutama dalam pendidikan berbasis 

standar [10]. Selain itu, Gamoran et al. menyatakan bahwa kesejajaran antara penilaian dan standar 

berperan dalam menutup kesenjangan prestasi [11]. Hal ini berarti bahwa perbedaan antara peserta didik 

berkinerja rendah dan peserta didik berkinerja tinggi mengalami penurunan. Kesejajaran yang tinggi antara 

penilaian dan kurikulum diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, meningkatkan efisiensi 

suatu reformasi pendidikan, dan menjadi masukan berharga bagi keputusan yang akuntabel.  

Bhola, Impara, & Buchendahl mengemukakan bahwa hampir semua model atau metode kesejajaran, 

butir penilaian dikategorikan berdasarkan pada setidaknya dua kriteria terkait dengan standar dalam 

kurikulum [5]. Dua kriteria yang paling umum digunakan adalah konten dan kompleksitas kognitif. 

Definisi konten dan kompleksitas kognitif dalam setiap kriteria pun dapat berbeda di antara metode 

kesejajaran yang berkembang. Selain itu, jumlah kategori dalam setiap kriteria juga bervariasi antar 

metode. Beberapa metode atau model untuk melakukan studi kesejajaran yang berkembang saat ini 
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diantaranya adalah: (a) Model Webb, (b) Metode La Marca, (c) Metode Survey of Enacted Curriculum 

(SEC), (d) Metode revisi taksonomi Bloom, dan (e) Metode kesejajaran Proyek 2061 dari American 

Association for the Advancement of Science (AAAS). Semua model ini mengandalkan pakar untuk menilai 

derajat kesejajaran antara penilaian dan kurikulum (standar). Kualitas hasil kesejajaran tergantung pada 

seberapa baik pakar memahami kriteria penilaian. Dalam hal menilai kesejajaran, semua model 

mengevaluasi perbandingan dalam konten antara butir dalam penilaian dan standar dalam kurikulum. 

Kelima model tersebut menilai tingkat kesepakatan pada tuntutan kognitif yang ditentukan dalam standar 

dan yang dibutuhkan untuk memberikan respons yang benar pada butir penilaian.  

Salah satu metode yang cukup banyak digunakan dalam studi kesejajaran adalah revisi taksonomi 

Bloom oleh Anderson & Krathwohl [12]. Menurut Nasstrom & Henriksson, metode ini dalam 

perkembangannya telah dikenal dan diakui dalam penelitian pendidikan serta studi empiris telah 

menunjukkan bahwa menggunakan revisi taksonomi Bloom sebagai salah satu alat untuk membuktikan 

adanya kesejajaran menghasilkan tingkat keandalan yang lebih tinggi antar-penilai daripada beberapa 

taksonomi lainnya [13]. Selain itu, revisi taksonomi Bloom telah diterapkan pada semua tingkat 

pendidikan, dari pendidikan pra-sekolah hingga pendidikan tinggi dan hampir di semua jenis pelajaran 

akademik. Squire menyatakan bahwa penggunaan taksonomi ini tidak terbatas di Amerika Serikat, tapi 

telah digunakan di seluruh dunia [14].  

Penggunaan metode revisi taksonomi Bloom untuk membuktikan adanya kesejajaran mengacu pada 

pendapat Anderson & Krathwohl yang mengemukakan bahwa revisi taksonomi Bloom juga bermanfaat 

untuk menilai kesesuaian antara tujuan pembelajaran dan penilaian [12]. Adapun langkah-langkahnya 

meliputi: Pertama, mengidentifikasi tujuan-tujuan pokok pembelajaran dan menentukan kotak-kotak pada 

tabel taksonomi yang relevan; Kedua, mengidentifikasi penilaian-penilaian pokoknya dan menentukan 

kotak-kotak pada tabel taksonomi yang relevan. Berdasarkan kedua langkah tersebut, perhatikan apakah 

penekanan pada setiap tujuan tercermin dalam penilaiannya. Jika kotak-kotak dan penekanan yang 

dihasilkan oleh dua langkah tersebut bersesuaian, berarti memang terdapat kesesuaian antara tujuan dan 

penilaiannya.  

Perkembangan dalam studi kesejajaran menunjukkan bahwa metode revisi taksonomi Bloom untuk 

menguji kesejajaran antara penilaian dan standar dalam kurikulum dapat dimodifikasi dengan model 

Porter dalam hal perhitungan indeks kesejajaran. Rentang indeks kesejajaran dari 0 (tidak ada 

kesejajaran) hingga 1 (kesejajaran sempurna). Hal ini sebagaimana telah dilakukan Nasstrom & 

Henriksson yang melakukan uji kesejajaran antara penilaian dan standar dalam kurikulum dengan 

mengunakan revisi taksonomi Bloom terkait kompleksitas kognitifnya [13]. Adapun rumus indeks 

kesejajaran dari Porter adalah sebagai berikut: 

                (1) 

Keterangan: 

J   :  jumlah baris,   

K  :  jumlah kolom dalam setiap matriks X dan Y , 

x jk dan y jk :    rasio dalam sel-sel pada baris j dan kolom k untuk masing-masing rasio matriks x dan y.  

 

Secara umum, indeks kesejajaran Porter (P) tersebut dapat ditentukan dalam empat langkah sebagai 

berikut:  

1)  Membuat matriks frekwensi untuk dua dokumen yang dibandingkan, misalnya diberi label sebagai 

matriks X dan matriks Y . 

2) Untuk setiap sel dalam matriks X dan Y, dihitung rasio dalam sel dengan cara membandingkan 

angka dalam sel dengan jumlah angka dalam masing-masing matriks. Beri label matriks rasio 

sebagai matriks x dan matriks y. 

3) Untuk setiap baris j dan kolom k dalam matriks rasio, dihitung nilai absolut dari perbedaan antara 

rasio dalam sel x jk dan y jk . 

4) Menghitung indeks kesejajaran. 

Sebagai contoh sederhana perhitungan indeks kesejajaran dari Porter untuk matriks 2x2 disajikan  

Ndiovu & Mji pada Gambar 1 sebagai berikut [15]. 
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GAMBAR 1. CONTOH PERHITUNGAN INDEKS KESEJAJARAN PORTER MATRIKS 2X2. 

 

III.  CONTOH PENERAPAN PEMBUKTIAN VALIDITAS ISI MENGGUNAKAN INDEKS 

KESEJAJARAN DALAM MATEMATIKA 

Penilaian hasil belajar matematika khususnya pada pencapaian kompetensi pengetahuan umumnya 

dilakukan melalui tes. Saat ini, pada kurikulum terbaru yang digunakan di Indonesia yakni Kurikulum 

2013, standar untuk pencapaian kompetensi pengetahuan peserta didik dikembangkan mengacu pada revisi 

taksonomi Bloom. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuktikan validitas isi dengan 

membuktikan adanya kesejajaran menggunakan metode revisi taksonomi Bloom dan indeks kesejajaran 

Porter pada suatu tes hasil belajar matematika adalah sebagai berikut: 

1) Menyampaikan tiga buah dokumen kepada para pakar yakni meliputi: (a) Dokumen pertama berupa 

instrumen penilaian pencapaian kompetensi pada dimensi pengetahuan yang berupa tes; (b) 

Dokumen kedua berisi tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), dan 

Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran Matematika yang hendak dinilai berdasarkan Kurikulum 

2013; dan (c) Dokumen ketiga berisi format untuk menilai kesejajaran. 

2) Berdasarkan hasil penilaian para pakar, selanjutnya dirangkum dan dihitung indeks kesejajarannya 

dengan menggunakan rumus indeks kesejajaran dari Porter. 

Berikut contoh penerapan uji kesejajaran dengan mengunakan metode revisi taksonomi Bloom dan 

indeks kesejajaran dari Porter. Misalnya, dalam hal ini suatu tes hasil belajar matematika terdiri atas 10 

butir yang dikodekan dengan S1, S2, ..., S10. Masing-masing butir disusun mewakili satu buah indikator. 

Indikator disusun mengacu pada kompetensi dasar pada Kurikulum 2013, yang hendak dilakukan 

penilaian. Langkah pertama yang dilakukan untuk membuktikan adanya kesejajaran adalah 

menyampaikan tiga buah dokumen kepada para pakar yakni: (a) Instrumen penilaian pencapaian 

kompetensi pengetahuan berupa tes yang terdiri atas 10 butir tersebut, (b) Dokumen tentang SKL, KI, dan 

KD mata pelajaran matematika yang bersesuaian; dan (c) Dokumen ketiga berisi format untuk menilai 

kesejajaran yang mengacu pada dimensi pada tabel revisi taksonomi Bloom sebagai berikut: 

TABEL 1. REVISI TAKSONOMI BLOOM 

 

The Knowledge 

Dimension 

The Cognitive Process Dimension 

 

1 

Remember  

2 

Understand 

3 

 Apply 

4 

Analyzes 

5 

Evaluate 

6 

Create 

A. Factual Knowledge A1  A2 A3 A4 A5 A6 

B. Conceptual 

Knowledge 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 

C. Procedural 

Knowledge 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

D. Metacognitive 

Knowledge 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 
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Berdasarkan langkah pertama ini, misalkan melibatkan enam pakar maka akan diperoleh hasil berupa 

pendapat dari enam pakar tersebut tentang pencocokan indikator tiap butir yang disusun berdasarkan 

kompetensi dasar dan dimensi pada revisi taksonomi Bloom dan pencocokan butir dalam instrumen 

dengan dimensi pada revisi taksonomi Bloom. Misalkan diperoleh rangkuman hasil telaah enam pakar 

sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 dan Tabel 3 sebagai berikut: 

TABEL 2. CONTOH HASIL TELAAH PAKAR UNTUK PENCOCOKAN INDIKATOR TIAP BUTIR DENGAN DIMENSI 

PADA REVISI TAKSONOMI BLOOM 

Indikator 

Butir ke  

Pakar 1 Pakar 2 Pakar 3 Pakar 4 Pakar 5 Pakar 6 

1 B3 B3 B3 B3 B3 B3 

2 B3 B3 B3 B2 B3 B2 

3 C2 C2 C3 C2 C2 C2 

4 C2 C3 C2 C3 C3 C2 

5 C4 C3 C4 C4 C4 C4 

6 C3 C3 C3 C3 C3 C3 

7 C4 C4 C3 C4 C4 C3 

8 C4 C4 C4 C4 C4 C4 

9 B3 B2 B2 B2 B2 B2 

10 B4 B4 B3 B4 B4 B3 

 

 
TABEL 3. CONTOH HASIL TELAAH PAKAR UNTUK PENCOCOKAN TIAP BUTIR  

DALAM INSTRUMEN DENGAN DIMENSI PADA REVISI TAKSONOMI BLOOM  

Butir  Pakar 1 Pakar 2 Pakar 3 Pakar 4 Pakar 5 Pakar 6 

S1 B3 B3 B3 B3 B3 B3 

S2 B2 B3 B2 B3 B2 B3 

S3 C2 C2 C2 C2 C2 C2 

S4 C2 C3 C2 C2 C2 C3 

S5 C4 C4 C4 C4 C4 C4 

S6 C3 C4 C3 C3 C3 C3 

S7 C4 C4 C4 C4 C4 C4 

S8 C4 C4 C3 C4 C4 C4 

S9 B2 B2 B2 B2 B2 B3 

S10 B4 B4 B4 B4 B3 B4 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat ditentukan matriks frekwensi misalnya disebut matriks X untuk data 

pencocokan indikator tiap butir dengan dimensi pada revisi taksonomi Bloom dan berdasarkan Tabel 3 

dapat ditentukan matriks frekwensi misalnya disebut matriks Y untuk data pencocokan butir soal dalam 

instrumen dengan dimensi pada revisi taksonomi Bloom. Berdasarkan matriks X dan matriks Y diperoleh 

rasio matriks X dan rasio matriks Y. Perhitungan selanjutnya dapat diperoleh |Rasio Matriks X – Rasio 

Matriks Y| sebagaimana disajikan pada Tabel 4 berikut. 

Berdasarkan Tabel 4,  menggunakan rumus indeks kesejajaran dari Porter diperoleh indeks 

kesejajaran sebagai berikut: 

 

= 1 - (0,22)/2   =  1 - 0,11  =   0,89 

Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen penilaian yang telah disusun dapat dianggap memiliki 

kesejajaran yang baik dengan standar dalam kurikulum. Artinya instrumen tersebut terbukti memiliki 

validitas isi yang baik.  
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TABEL 4. HASIL PERHITUNGAN |RASIO MATRIKS X – RASIO MATRIKS Y| 

 B2 B3 B4 C2 C3 C4 

S1  0     

S2 0,02 0,02     

S3    0,02 0,02  

S4   0,02 0,02   

S5     0,02 0,02 

S6     0,02 0,02 

S7     0,03 0,03 

S8     0,02 0,02 

S9 0 0     

S10  0,01 0,01    

 

IV. PENUTUP 

Pembuktian validitas isi dengan membuktikan adanya kesejajaran merupakan salah satu langkah yang 

dapat dilakukan dalam memperoleh bukti validitas isi suatu instrumen penilaian hasil belajar khususnya 

untuk menilai pencapaian kompetensi pengetahuan yang berupa tes. Membuktikan adanya kesejajaran 

pada instrumen penilaian hasil belajar matematika yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode revisi taksonomi Bloom dan indeks kesejajaran dihitung menggunakan 

rumus indeks kesejajaran Porter. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: Pertama, 

menyampaikan tiga buah dokumen kepada para pakar yakni meliputi: (a) Dokumen pertama berisi 

instrumen penilaian pencapaian kompetensi pada dimensi pengetahuan yang disusun; (b) Dokumen kedua 

berisi tentang SKL, KI, dan KD mata pelajaran matematika yang bersesuaian, dan (c) Dokumen ketiga 

berisi format untuk menilai kesejajaran; Kedua, berdasarkan hasil penilaian para pakar, selanjutnya 

dirangkum dan dihitung indeks kesejajarannya menggunakan rumus indeks kesejajaran dari Porter. 

Langkah-langkah ini pada dasarnya juga dapat diterapkan pada mata pelajaran lain yang menggunakan 

revisi taksonomi Bloom sebagai acuan dalam merumuskan pencapaian kompetensi peserta didik 

khususnya pada dimensi pengetahuan.  
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