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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Ulangan/Tes 

Ulangan menurut Permendiknas (2006) “yang berkaitan dengan standar 

pendidikan merupakan suatu proses pencapaian kompetensi peserta didik dengan 

cara terus-menerus secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran yang 

berguna untuk memantau kemajuan, perbaikan dan menentukan keberhasilan 

proses keberhasilan peserta didik”. Ulangan bisa diartikan sebagai tes, yang dapat 

mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam proses pebelajaran. Sebagai 

tahap pengukuran, ulangan dalam soal Ulangan Akhir Semester yang merupakan 

titik tolak menukur dalam kemapuan siswa. Alat yang dapat digunakan dalam 

mengukur sesuatu hal dengan cara aturan yang sudah ditentukan disebut sebagai 

tes (Arikunto, 2012:17).  Begitu halnya dengan, tes yang merupakan hasil dari 

proses belajar dengan menggunakan tes penguasaan, karena tes dapat mengukur 

kemampuan siswa terhadap materi saat diajarkan oleh guru atau bisa juga yang 

dipelajari sendiri oleh siswa (Puwanto, 2011:66). Ditambahkan dari teori Majid, 

tes dijadikan sebagai perangkat atau alat yang didalamnya terdapat soal yang 

harus dikerjakan oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dari siswa 

(2014:37). Sependapat dari teori sebelumnya, tes merupakan suatu alat yang 

digunakan sebagai penilaian dari guru untuk siswa bisa pula dikatakan sebagai 

salah satu cara dalam penilaian. (Basuki dan Hariyanto, 2016:22). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tes merupakan tolak ukur yang dibuat guru untuk siswa 

sebagai sarana penilaian kemudian dapat dijadikan evaluasi guru untuk perbaikan 

di pembelajaran yang akan datang.  

 

a. Ciri-ciri Tes 

Sebagai salah satu alat penilaian tes memiliki ciri-ciri tersendiri untuk 

memberikan kualitas yang baik agar siswa mampu mengukur tingkat pemahaman 

dalam suatu materi. Ciri-ciri tes yang baik untuk siswa yaitu: a. Reliabilitas tes, 

hasil tes harus dapat di percaya secara konstan atau tetap. b. Validitas tes, berasal 
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dari kata valid yang berarti benar atau sah. Hal ini berarti dalm melakukan tes 

guru harus benar-benar dapat mengukur dan menggambarkan tentang apa saja 

yang akan di ukur ke siswanya. c. Objektivitas, dalam suatu tes dapat dikatakan 

objektif apabila pendapat suatu individu tidak memiliki pengaruh dalam 

pemberian nilai. d. Praktikabilitas, dalam tes memiliki sifat yang praktis, soal atau 

tes yang memiliki tingkat praktikabilitas yang tinggi merupakan tes yang baik, 

dan sebaliknya jika tingkat praktibikabilitas yang rendah yaitu terlalu rumit 

merupakan tes yang buruk (Basuki dan Hariyanto, 2016:22-25). Selain ciri 

tersebut terdapat ciri-ciri yang mempengaruhi tes dikatakan baik antara lain; 

mudah untuk dilaksanakan, mudah diskor atau memberikan nilai (ease of scoring) 

dan ekonomis (economically). (Basuki dan Hariyanto, 2016:26) 

 

b. Macam-macam Tes  

Pendapat dari Nurgiyantoro (2015:60) tes sendiri memiliki 2 macam yaitu 

tes buatan guru dan tes standar (standardized test). Tes buatan guru merupakan tes 

yang dibuat sendiri oleh guru untuk mengukur tingkat pemahaman siswa saat 

proses pembelajaran. oleh karena itu, mungkin sekali di antara guru tes yang di 

pakai berbeda-beda (Nurgiyantoro, 2015:60). Sedangkan, tes standar merupakan 

suatu tes yang sudah dipatenkan sesuai dengan standar yang ada (Nurgiyantoro, 

2015:62). Tes ini juga merupakan tes yang dibuat oleh tim atau sekelompok yang 

ahli didalamnya kemudian di bentuk untuk membuat soal (Nurgiyantoro, 

2015:63). Tes standar memiliki dua jenis yaitu tes bakat dan tes prestasi 

(Nurgiyantoro, 2015:60). Ditambahkan oleh Basuki dan Hariyanto (2016:35) tes 

buatan guru memiliki dua jenis yaitu tes subjektif dan tes objektif. Tes subjektif 

merupakan tes yang dibuat oleh guru untuk menguji kemampuan siswa dalam 

berpikir kritis serta kreatif sehingga guru dapat mengetahui kemampuan berpikir 

tiap individu dan tes objektif merupakan bentuk tes yang menilai kemampuan 

siswa tanpa bisa mengukur tingkat berpikir siswa biasanya dengan model 

penilaikan skor (Basuki dan Hariyanto, 2016:36-39). Dilengkapi juga dengan teori 

Wahyuni dan Ibrahim (2012:11) tes objektif merupakan tes yang hanya mampu 

mengukur tingkat pemahaman siswa dengan cara mengingat kemampuan 
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pengetahuan siswa. Tes ini dengan metode memilih salah satu jawaban alternatif 

dari berbagai pilihan jawaban yang sudah tersedia dalam soal.  

1) Tes Subjektif 

Dari teori Basuki dan Hariyanto (2016:37) tes subjektif memiliki dua 

macam yaitu tes uraian atau esai dan tes jawaban singkat. Tes subjektif 

umumnya memiliki jenis pertanyaan berupa uraikan, sebutkan, jelaskan, 

bandingkan, terangkan, bagaimana pendapat, dll (Basuki dan Hariyanto, 

2016:37). Guru biasanya menggunakan tes subjektif untuk menguji 

kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif seperti menganalisis, 

memecahkan masalah, mengevaluasi dll, guru dapat mengevaluasi tingkat 

kemahiran siswa dalam menulis, waktu yang banyak dalam menentukan 

nilai, tes ini juga meyakinkan guru bahwa siswa tidak hanya sekedar 

menjawab pertanyaan yang ditanyakan dalam soal dengan dugaan, dapat 

menjadi tolak ukur pemahaman siswa, dan evaluasi bagi siswa (Basuki dan 

Hariyanto, 2016:37). 

2) Tes Objektif 

Tes objektif memiliki 3 macam antara lain: antara lain benar salah (True-

False) merupakan tes yang meminta siswa dengan menentukkan jawaban 

dari salah satu pilihan benar atau salah, menjodohkan (Matching) 

merupakan tes yang meminta siswa mencocokkan pertanyaan-pertanyaan 

yang ada dalam soal, dan pilihan ganda (Multiple Choise) merupakan 

bentuk tes yang memiliki beberapa pilihan kemudian siswa diminta untuk 

memilih satu jawab yang alternatif (Wahyuni dan Ibrahim, 2012:12). Dari 

pendapat Wahyuni dan Ibrahim ditambahkan oleh Basuki dan Hariyanto 

(2016:39-45) macam tes objektif ada 4 yaitu benar salah (True-False), 

menjodohkan (Matching), pilihan ganda (Multiple Choise), dan tes 

melengkapi. Tes melengkapi merupakan tes yang meminta siswa untuk 

mengisi jawaban yang hilang sesuai dalam soal yang sudah ditentukan 

didalamnya (Basuki dan Hariyanto, 2016:44). 
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c. Teknik Pembuatan Tes  

Pembuatan tes merupakan salah satu teknik untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa dalam pembelajaran. Hal ini perlu diperhatikan dalam 

pembuatan tes tersebut, berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun 

tes. 

1) Buatlah soal tesnya sebelum memulai suatu unit pembelajaran. 

2) Jaminlah bahwa soal-soal tes berkaitan dengan tujuan pembelajaran atau 

standar pembelajaran (sekarang diistilahkan dengan Kompetensi Inti) serta 

patok dugaannya (identik dengan Kompetensi Dasar). 

3) Buatlah petunjuk yang jelas bagi setiap bagian tes. 

4) Susunlah pertanyaan dari yang memerlukan jawaban yang sederhana 

menuju ke yang memerlukan jawaban lebih rumit atau sukar. 

5) Berikan nilai bagi setiap tes (misalnya untuk benar/salah masing-masing 

diberi nilai 2). 

6) Variasikan jenis pertanyaannya (benar/salah, isian, pilihan ganda, 

mencocokkan, tes esai). 

7) Kelompokkan setiap pertanyaan yang sejenis. 

8) Ketim atau vetak soal dengan  jelas (beri cukup ruang antara pertanyaan 

utnuk memudahkan membaca dan menuliskan jawaban). 

9) Jaminlah bahwa soal tes sesuai dengan kemampuan membaca dari peserta 

tes. 

10) Beri peluang berupa kemampuan menjawab siswa berkebutuhan khusus. 

11) Berikan waktu yang cukup bagi seluruh siswa untuk mengakhiri tes.  

(Basuki dan Hariyanto, 2016:36).  

d. Kelebihan dan Kelemahan Tes Subjektif 

Suwarto (2013:55) berpendapat bahwa tes subjektif atau tes uraian 

memiliki kelebihan atau kbaikan yaitu: 

1) Tes ini mampu menjadi penilaiakn tentang pemahaman siswa dengan 

level yang tinggi. 

2) Kebebasan untuk menyajikan jawaban atau ide untuk menunjukkan 

jawaban yang dianggap tepat oleh siswa sangat luas. 

3) Dapat mendukung sudut pandang siswa dalam memecahkan masalah 

yang ada dalam soal. 

4) Pertanyaan yang kompleks dalam soal uraian diharapkan siswa mampu 

menyesuaikan dengan tingkat kemampuan, pengalaman, dan umur 

siswa. 
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5) Selain itu, guru mampu memahami dari jawaban siswa sehingga siswa 

tidak hanya memilih jawaban alternatif saja. 

6) Tes uraian ini juga dapat diadikan sebagai tes diagnostik, evaluasi atau 

analisis permasalahan.  

7) Penyusunan tes uraian dalam disusun dalam waktu yang singkat. 

Selain kelebihannya, terdapat kelemahan dari tes subjetif menurut teori 

Surwanto (2013:58) berikut kelemahannya. 

1) Penilaian skor dapat berbeda-beda walaupun dengan penilai yang sama 

dengan waktu berbeda atau dengan waktu yang sama dengan penilai 

yang berbeda. 

2) Panjangnya jawaban siswa mampu menimpulkan permsalahan 

reliabilitas. 

3) Untuk penilaian dibutuhkan waktu yang cukup lama. 

4) Jika dengan jumlah siswa yang banyak, guru mustahil untuk 

mengetahui kekurangan atau kelebihan setiap siswa. 

5) Biaya dalam penilaian tes uraian cukup mahal. 

e. Kelebihan dan Kelemahan Tes Objektif 

Kelebihan tes objektif dari teori Suwarto (2013:34) dapat dijlaskan sebagai 

berikut. 

1) Siswa dapat menjawab soal dengan cepat karena siswa hanya memilih 

satu jawaban yang menurutnya tepat.  

2) Skor atau penilaian yang diberikan dijamin sepenuhnya.  

3) Dalam penilaian mudah untuk dikoreksi dan dilakukan dengan cepat 

dengan penggunakan kunci jawaban yang sudah disediakan oleh guru 

yang membuat soal. 

Kelemahan tes objektif ditambahkan oleh Suwarto (2013:35) terdapat 2 

macam antara lain.  

1) Dalam menjawab soal objektif yang meminta siswa memilih jawaban 

salah satu yang alternatif terdapat kemungkinan jika siswa tidak 

semuanya mengerti dengan benar jawaban mana yang tepat, bisa saja 

siswa hanya menerka-nerka jawabannya.kelemahan ini biasa terjadi 
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pada tes objektif, sehingga solusinya guru memeberitahukan skor 

penilaian pada setiap soal objektif, apabila ada jawaban yang salah 

terdapat pengurangan nilai. 

2) Membutuhkan biaya administrasi yang cukup banyak karena dalam 

setiap soal membutuhkan beberapa butir pilihan jawaban. Hal ini dapat 

diminimalisir dengan cara pembuatan lembar soal dan lembar jawab 

dibuat terpisah sehingga menghemat pengeluaran biaya. Soal juga 

dapat di simpan untuk diujikan tes yang akan datang.  

 

2. Pengertian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Permendiknas no. 22 tahun 2006 menyatakan bahwa kurikulum dalam 

tingkat satuan pendidikan memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar 

pada setiap semesternya. Wujud standar kompetensi dan kompetensi dasar 

berbentuk lampiran-lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sesuai 

dengan jenjangnya masing-masing. Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

merupakan hal yang terdapat dalam kurikum 2006 yang biasa disebut KTSP. 

Dasar pengembangan program pembelajaran yang berbentuk kerangka dan 

memiliki struktur disebut sebagai standar kompetensi (Majid, 2012:42). 

Sedangkan, suatu keterampilan, pengetahuan serta sikap yang dicapai oleh siswa 

sebagai tanda bahwa siswa mampu menguasai standar kompetensi yang sudah 

ditetapkan yang merupakan penjabaran dari standar kompetensi disebut sebagai 

kompetensi dasar (Majid, 2012:42). Senada, standar yang memiliki ukuran dalam 

kemampuan siswa secara minimal serta mencakup berbagai hal antara lain 

pengetahuan, sikap serta keterampilan yang harus dicapai disebut standar 

kompetensi (Permendiknas 2006). Sedangkan, penjabaran dari seluruh 

kompetensi yaitu kompetensi dasar (Permendiknas 2006). Ditambahkan oleh 

Mulyasa (2008:209) kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik secara minimal 

yang membahas tentang sikap, pengetahuan serta keterampilan untuk mencapai 

satu semester disebut standar kompetensi. Sebagai rujukan dari suatu indikator 

dalam kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik disebut kompetensi dasar 
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(Mulyasa, 2008:209). Diperkuat teorinya oleh Sanjaya (2008:171) Kompetensi 

Dasar merupakan penjabaran yang terdapat dalam standar kompetensi.  

Pada tingkat satuan pendidikan kompetensi merupakan tujuan yang 

rumusah pendidikan. Seperti halnya, kompetensi dasar yang merupakan suatu 

rumusan belajar siswa yang mempunyai jumlah pernyataan sedikit (Lestari, 

2013:27). sedangkan, yang lebih umum tujuannya disebut sebagai kompetensi 

dasar (Lestari, 2013:27).   

 

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan Kusumawati (2013) yang berjudul “Uji 

Validitas Aspek Kompetensi Bersastra pada Soal Ulangan Akhir Semester Ganjil 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII Tahun Pelajaran 2012/2013 SMP 

Negeri Wilayah Ngawi Barat” simpulan dari penelitian ini bahwa soal ulangan 

akhir semester memiliki kevalidan soal dengan melihat KD, soal kesastraan lebih 

menonjol daripada aspek kompetensi menulis. Hal ini terbukti dengan adanya 

kecenderungan untuk memasukkan kompetensi lain (seperti kompetensi 

mendengarkan) dalam kegiatan menulis. Selain itu, KD menulis cara 

pendemostrasian dengan siswa lebih efisien dan beraneka ragam sehingga sangat 

sesuai untuk diterapkan. Pada aspek bersastra masih pada satu KD yang tidak 

dijabarkan pada soal tersebut, yaitu KD 8.2. Menulis kembali dengan bahasa 

sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Persamaan penelitian 

Rahmawati dengan penelitian ini sama-sama menganalisis butir soal berdasarkan 

SK dan KD.  

Penelitian yang diteliti oleh Tarigan (2014) yang berjudul “Analisis 

Validitas Isi dan Ketepatan Konstruksi Butir Tes Soal Ujian Akhir Sekolah 

Bahasa Indonesia Tahun 2013/2014 Kelas XII SMA Swasta Bersama Berastagi” 

diperoleh hasil bahwa dalam evaluasi aspek yang penting pada pembelajaran di 

sekolah. Evaluasi pembelajaran memperlihatkan daya serap siswa dalam 

memahami pembelajaran. Segala hal tentang pembelajaran yang telah dilakukan 

dapat dilihat  melalui perkembangannya.  
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Penelitian oleh Rahmawati, dkk (2015) dalam penelitiannya perjudul “Pola 

Modifikasi dan Komposisi Soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia SMP tahun 

Pelajaran 2012/2013” diperoleh hasil bahwa analisis data dapat dilakukan 

kesimpulan hasil penelitian dengan pola modifikasi soal UN Bahasa Indonesia 

SMP Tahun Pelajaran 2012/2013 dilakukan secara random (acak) dengan 

mengombinasikan beberapa teks dengan pertanyaan setiap butir soal sama, 

komposisi soal UN Bahasa Indonesia SMP Tahun Pelajaran 2012/2013 

menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara komposisi soal UN Bahasa 

Indonesia SMP. Dari hasil jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian 

ini, yaitu penelitian ini sama-sama mengkaji tentang analisis butir soal, dan soal-

soal dalam ujian berpusat pada Standar Kompetensi.  

Penelitian dari Kiswati (2013) yang berjudul “Pemetaan Butir Soal dalam 

Rangka Mencapai Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas X SMK 

Muhammadiyah Baturetno” dari hasil penelitian tersebut terdapat pemetaan butir 

soal sesuai dengan SK dan KD, terdapat validitas butir soal dab ketercapaian 

dalam tujuan pembelajaran dalam soal UAS semester gasal mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas X SMK Muhammadiyah Baturetno. Tujuan penelitian yang 

pertama sama dengan penelitian yang dikaji peneliti yaitu dengan cara pemetaan 

soal UAS semester gasal dengan menggunakan SK dan KD.  

Penelitian oleh Dwipayani (2013) tentang “Analisis Validitas dan 

Reliabilitas Butir Soal Ulangan Akhir Semester Bidang Studi Bahasa Indonesia 

Kelas X.D SMA N 1 Terhadap Pencapaian Kompetensi” hasil dari penelitian ini 

tentang mendeskripsikan kualitas butir soal pada UAS semester ganjil dengan 

tingkat kesukaran, daya beda ada pilihan yang aktif. Selain terdapat hasil tersebut 

yang sama dengan penelitian yang dikaji peneliti saat ini, tedapat hasil berupa 

kualitas soal UAS yang tidak valid dan tergolong rendah dan daya beda yang 

cukup baik.  

Penelitian yang berjudul “Komposisi Aspek Berbahasa dan Bersastra pada 

Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII 

Tahun Pelajaran 2013/2014 di SMP N 3 Sragen dan SMP N 1 Surakarta” 

penelitian skripsi yang dilakukan oleh Tyanurani (2015). Membahas tentang 
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deskripsi aspek komposisi berbahasa dan bersastra pada soal ujian akhir semester 

gasal dengan menggunakan KI dan KD serta SK dan KD. Hasil dari penelitian ini 

adalah komposisi antara aspek berbahasa dan bersastra tidak seimbang, soal ujain 

akhir semester gasal di SMP N 3 Sragen memiliki presentase 65,45% : 16,35%. 

Sedangkan, SMP N 1 surakarta 30% : 70%. Kesesuaian soal dengan SK dan KD 

aoada 17 butir soal dan KI dan KD 7 butir soal. Komparasinya di SMP N 3 

Sragen terdpat 55 butir soal dengan 2 bentuk soal yaitu pilihan ganda dan uraian, 

sedangkan SMP N 1 Surakarta ada 50 butir soal dengan 4 bentuk soal, yaitu 

pilihan ganda, menjodohkan, mengisi bagian kosong, dan uraian. 

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Latifah (2013) berjudul “Relevansi 

Soal Ujian Akhir Semester (UAS) Gasal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

berdasarkan Standar Isi (SK dan KD) pada Siswa Kelas IV di SDN 3 Temon 

Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2012/2013”. Pada penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan relevansi soal UAS gasal mata pelajaran 

Bahasa Indonesia berdasarkan Standar Isi dan mendeskripsikan validitas butir soal 

ujian semster gasal mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV di SD N 3 Temon. 

Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 23 butir soal yang relevan dengan 

kompetensi. Jumlah yang tidak relevan 27 butir soal. Validitas butir soal pada 

kelas IV SD N 3 Temon valid sebanyak 26 butir soal dan 24 soal tidak valid. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2013) berjudul “Analisis 

Butir Soal Tes Objektif Buatan Guru Ulangan Semester Ganjil Mata Pelajaran 

Ekonomi Kelas X di SMA Negeri 1 Mlati Tahun Ajaran 2013/2014”. Penelitian 

skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kualitas butir soal tes objetif buatan guru 

pada ulangan sesmter ganjil mata pelajaran ekonomi di kelas X SMA Negeri 1 

Mlati dilihat dari validitas, relibilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan 

efektivitas pengecoh. Hasilnya 24% dikatakan valid dan 76% tidak valid.  

Hasil penelitian yang dilakukan Alfallaj dan Al-Ahdal (2017) yang 

berjudul “Authentic Assessment: Evaluating the Saudia EFL Tertiary 

Examination System” mengkaji tentang bahasa Inggris yang diperkenalkan di 

Saudia menjadi bahasa asing. Sehingga, dapat membantu guru dan siswa untuk 

memberikan masukan dalam pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa asing tersebut 
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dalam bentuk tes yang dibuat guru untuk siswa untuk mengetahui ketercapaian 

kegiatan pembelajaran bahasa asing. Penelitian ini lebih berfokus khusus pada 4 

keterampilan dalam bahasa Inggris. Tes yang dilakukan dengan metode tes tertulis 

untuk mengevaluasi kemampuan pembelajaran di kelas.   

 Penelitian Medoza dan Arandia (2009) yang berjudul “Language Testing 

in Colombia: A Call for More Teacher Education and Teacher Training in 

Language Assessment” mengkaji tentang beberapa guru bahasa yang ada di 

Kolombia yang tidak membuat penilaian yang melibatkan siswa sebagai alat 

peningkatan suatu pembelajaran. Hasil dari penelitian ini meneliti tentang 

penilaian dan cara  persepsi guru bahasa tentang penggunaan nilai bahasa di 

dalam kelas yang mereka ajarkan. Ada beberapa perbedaan yang signifikan 

tentang penilaian bahasa pada guru di Kolombia lebih banyak bergantung pada 

pelatihan yang membahas tentang penilaian bahasa. Maka, dapat disimpulkan 

bahwa perlu adanya pelatihan-pelatihan yang sesuai untuk para guru di Kolombia 

agar dapat memadai tingkat penilaian bahasa di kelas terutama untuk para calon 

guru sehingga mereka memiliki bekal sebelum praktik di dalam kelas.  

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Birjandi dan Sarem (2012) yang 

berjudul tentang “Dymanic Assessment (DA): An Evalution of the Current Trends 

in Language Testing and Assessment” membahas tentang pencapaian kriteria oleh 

guru bahasa yang konvensional karena pencapaian ini sudah digunakan oleh guru 

selama beberapa tahun. Pencapaian kriteria ini dengan menggunakan statis 

tradisional yang menimbukan kesalahpahaman siswa dalam melakukan tugas 

yang lebih dari kemampuan yang dimiliki siswa. Penggunaan Dymanic 

Assessment (DA) yang merupakan hubungan dari metodelogi dan epistemologi 

yang menjadi akar dari konsep pengembangan di Vygotsky. Ciri-ciri DA terbeda 

dari intruksi lainnya, DA tidak memisahkan intruksi dari penilaian, karena DA 

mendukung guru dan siswa saling bekerja sama untuk mencapai peningkatan 

kualitas siswa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan melihat secara lebih 

kritis tentang DA sebagai media pendekatan antara guru dan siswa secara lebih 

alternatif. 
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 Pada penelitian Bozorgian (2012) yang berjudul “The Relationship 

between Listening and Other Language Skills in International English Language 

Testing System”  menjelaskan tentang hubungan antara keterampilan 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dalam keterampilan bahasa. 

Pada empat dominan ketrampilan makro ini peneliti meneliti bahwa terdapat 

kesulitan tentang akses dalam pelajaran bahasa asing. Hal ini diakibatkan karena 

proses implisitnya. Kompetensi berbicara pada bahasa internasional dapat 

dikatakan sebagai ketrampilan sekunder. Pada keterampilan medengarkan dapat 

dikatakan secara kognitif bahwa lisan merupakan ketrampilan yang grafis, seperti 

halnya keterampilan membaca dan menulis. Karena, pada keterampilan 

mendengarkan, membaca, dan menulis sangat berkaitan satu sama lain lain dalam 

proses pembelajaran bahasa. Terlepas dari hal itu, setengah dari percakapan 

sehari-hari warga asing keterampilan mendengarkan dikhususkan untuk 

pemahaman mendengarkan didalam kelas.  

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Palacio, Gaviria dan Brown (2016) 

berjudul “Aligning English Language Testing With Curriculum” yang membahas 

tentang sekelompok guru program bahasa Inggris di Kolombia yang 

merencanakan tes sesuai dengan filosofi pengajaran serta praktik di kelas. 

Kualitas pengujian yang ada menunjukkan hasil bahwa tes yang baru ditambahkan 

dalam soal yang baik dalam progaram dan perbaikan untuk tes tradisional yang 

sebelumnya. Maka, validitas dan realibilitas juga menjamin dalam proses kualitas 

yang ada dalam tes tersebut.  

   


