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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah untuk menguji hipotesis validitas Nilai EBTANAS dan nilai 
STTB SD sebagai prediktor dan kontributor prestasi belajar siswa pada jenjang SLTP. 
Analisis statistik regresi dua prediktor menunjukan bahwa nilai EBTANAS dan Nilai 
STTB memiliki validitas prediktif yang sangat tinggi terhadap prestasi belajar siswa 
pada jenjang SLTP; dan nilai STTB lebih efektif daripada nilai EBTANAS sebagai 
prediktor prestasi belajar siswa pada jenjang SLTP . 
 
Kata kunci: validitas prediktif, EBTANAS, STTB, kontribusi efektif dan relatif, prestasi 

belajar.  
 

Abstract 

The purpose of research is to test hypotesis validity scores of national evaluation and 
diploma in elementary school as a predictor and contributor to students’ learning 
achievement at secondary school. Statistical analysis of regression two predictor 
shown that scores of national evaluation and diploma in elementary school have a very 
high predictive validity to students’ learning achievement at secondary school; and 
scores of diploma have more effective than scores of national evaluation as a predictor 
of students’ learning achievement at secondary education. 
 

Key words: predictive validity, national evaluation, diploma, effective and relative 

contribution, learning achivement.  
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Pendahuluan 

Secara teoretik, evaluasi bukanlah 
suatu aktivitas yang semata-mata berke-
naan dengan kegiatan mengukur, 
mengkalkulasi atau menilai kualitas kerja 
peserta didik dalam suatu periode dan atas 
dasar suatu kriterium tertentu (Suharsimi, 
1991; Zainol, 1992). Evaluasi juga “should 
enable teachers to improve students` 
learning…” (Blom, et. al. ,1981); memban 
tu dan memotivasi siswa untuk meningkat-
kan  kualitas  kinerja  dirinya, serta mendo- 

dorong penciptaan pembelajaran yang 
berkualitas di sekolah (Stinggins, 1994). 
Pada tataran yang lebih jauh, evaluasi juga 
dilakukan dalam rangka mengendalikan 
mutu pendidikan secara nasional sebagai 
bentuk akuntabilitas penyelenggara pen-
didikan kepada pihak-pihak yang berke-
pentingan (UU.  no.  20 tahun  2003,  pasal 
57:1). 

Prinsip tersebut, secara progra-
matik dan konsisten telah dilaksanakan 
dalam  sistem  evaluasi pendidikan di Indo- 
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nesia. Semenjak medio 1980-an pada 
jenjang SD mulai diterapkan sistem 
evaluasi baru yang pengaturan, materi dan 
kualitasnya berstandar nasional. Sistem 
tersebut dikenal  sebagai “Evaluasi Belajar 
Tahap Akhir Nasional” (EBTANAS). Pada 
tahun 2005 diubah menjadi “Ujian Sekolah” 
(US) dengan kisi-kisi soal tetap 
dikembangkan di pusat (PP. no. 19/2005). 

Penyelenggaraan EBTANAS, di-
maksudkan untuk: (1) mencapai kondisi 
dan percepatan kesetaraan dan kemerata-
an kualitas pendidikan secara nasional; (2) 
memacu agar pembelajaran dilaksanakan 
berdasarkan kurikulum, buku paket, alat 
peraga/praktik dan pelengkap lainnya yang 
diakui dan disahkan penggunaannya oleh 
Depdiknas; dan (3) memacu tercapainya 
tujuan kurikuler dari suatu jenjang pendi-
dikan tertentu; serta menjadi bahan untuk 
kepentingan seleksi masuk ke jenjang 
SLTP (Depdikbud, 1997; PP. no. 19/2005). 
Hasil kesertaan seorang siswa dalam 
EBTANAS ditampilkan dalam Daftar Nilai 
EBTANAS Murni (DANEM) yang ber-
standar nasional. 

Mengacu pada tujuan EBTANAS, 
di satu fihak `nilai prestasi nasional̀  yang 
berhasil dicapai oleh seorang siswa 
peserta memprestasikan kualitas seluruh 
proses dan produk pada suatu jenjang 
pendidikan tertentu secara nasional, dan 
kualitas proses dan hasil (=prestasi) belajar 
siswa pada suatu jenjang pendidikan 
tertentu dengan validitas nilai yang 
berstandar nasional. Di lain pihak, nilai 
prestasi nasional tersebut dapat berfungsi 
sebagai salah satu bahan ajukan dan 
seleksi bagi seorang siswa untuk dapat 
atau tidak dapat diterima sebagai siswa 
baru pada jenjang pendidikan selanjutnya 
(PP. no. 19/2005, psl. 68). 

Dengan demikian, dalam paradig-
ma evaluasi pendidikan di Indonesia, 
EBTANAS yang berstandar nasional tidak 
hanya berfungsi sebagai instrumen peng-
ukur prestasi efektif  belajar seorang siswa 
dalam suatu kurun waktu, jenjang dan 
matapelajaran tertentu secara nasional, 
tetapi juga berfungsi sebagai instrumen 
prediktor prestasi relatif  belajar pada 
jenjang pendidikan selanjutnya. 

Persoalan yang menarik untuk 
dikaji adalah, “mengapa nilai STTB atau 
Ijazah sebagai hasil penilaian akhir SD 
tidak dijadikan sebagai instrumen pengukur 
prestasi efektif belajar seorang siswa 
dalam suatu kurun waktu, jenjang dan 
matapelajaran tertentu secara nasional?; 
“mengapa pula nilai STTB atau Ijazah 
sebagai hasil penilaian akhir  SD tidak 
dijadikan sebagai instrumen prediktor 
prestasi relatif  belajar pada jenjang 
pendidikan selanjutnya (SLTP)?” Padahal, 
nilai-nilai dalam STTB SD tersebut secara 
subtantif lebih konfiguratif, dan kaya. Nilai-
nilai prestasi belajar siswa yang tercantum 
di dalam STTB SD secara subtantif 
merupakan perpaduan antara nilai raport 
Semester 1 dan Semester 2 kelas VI 
dengan nilai Ujian Sekolah Dasar dan hasil 
kali antara koefisien (R) yang telah 
ditetapkan dengan hasil EBTANAS 
(Depdikbud, 1997). “Apakah dengan 
demikian, nilai STTB-SD kurang memiliki 
validitas prediktif terhadap prestasi belajar 
siswa, dibandingkan dengan NEM-SD?”. 

Oleh karena itu penelitian ini 
mempersoalkan: (1) apakah Nilai EBTA-
NAS dan nilai STTB SD memiliki validitas 
prediktif terhadap prestasi belajar siswa 
pada jenjang SLTP?; (2) seberapa besar 
Nilai EBTANAS dan nilai STTB SD 
memberikan kontribusi dalam memprediksi 
prestasi belajar siswa pada jenjang SLTP?  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menguji hipotesis tentang: (1) apakah Nilai 
EBTANAS dan nilai STTB SD “valid”  
dijadikan sebagai prediktor prestasi belajar 
siswa di tingkat SLTP?; (2) bila “ya”, 
seberapa besar kontribusi relatif dan 
efektif-nya, atau bila “tidak” mengapa? 

Apabila tujuan dicapai, maka hasil 
penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan informasi empirik tentang validitas 
Nilai EBTANAS dan nilai STTB SD, dalam 
memprediksi prestasi belajar siswa di 
tingkat SLTP; dan bahan ajukan atau dasar 
empirik terhadap penetapan penggunaan 
Nilai EBTANAS dan nilai STTB SD di 
tingkat SD dalam memprediksi prestasi 
belajar siswa di tingkat SLTP. 
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Kajian Pustaka 

Evaluasi Prestasi Belajar 

Evaluasi merupakan bagian yang 
integral dari keseluruhan sistem pendidikan 
nasional, dan berfungsi tidak hanya seba-
gai perangkat untuk memperoleh, meng-
analisis, menafsirkan, dan menentukan 
derajat ketercapaian (degree of 
achivement) dari suatu proses pendidikan 
sesuai debngan tujuan pendidikan yang 
telah ditetapkan; tetapi juga sebagai: 1) 
acuan bagi upaya perbaikan kegiatan 
pembelajaran, 2) acuan untuk menentukan 
kenaikan kelas dan kelulusan, 3) alat 
seleksi, 4) alat penempatan, dan 5) alat 
motivasi (Depdikbud, 1993, UU. No. 
20/2003; PP. no. 19/2005). Melalui 
evaluasi dapat dipresentasikan seluruh 
proses dan produk pendidikan, dan profil 
kualitas proses dan hasil (=prestasi) belajar 
siswa pada suatu jenjang pendidikan 
tertentu.  

Surya (1979) mengemukakan, 
bahwa nilai atau prestasi belajar seseorang 
diperoleh dari hasil prestasi belajar suatu 
matapelajaran tertentu atau suatu unit 
pelajaran secara keseluruhan pada suatu 
kurun waktu tertentu. Prestasi belajar lazim 
pula disebut dengan indeks prestasi, yaitu 
rerata dari keseluruhan nilai hasil tes hasil 
belajar (Sikun, 1975). Sementara Surya-
brata (1984) berpendapat, bahwa prestasi 
belajar biasanya digunakan istilah indeks 
prestasi untuk menyatakan hasil belajar 
untuk PT. 

Prestasi belajar atau indeks 
prestasi yang mencerminkan hasil akhir 
dari suatu aktivitas belajar seseorang, 
dalam suatu kurun waktu bidang ajaran 
tertentu secara teoritik merupakan aku-
mulasi dari suatu proses atau aktivitas 
yang bersifat integratif dan interdependen-
si. Integratif bermakna bahwa prestasi 
belajar atau indeks prestasi merupakan 
panduan dari berbagai faktor atau variabel 
yang terlibat dalam suatu rangkaian 
aktivitas atau proses belajar sehingga 
menghasilkan suatu prestasi belajar. 
Sedangkan interdependensi  bermakna 
bahwa prestasi belajar atau indeks prestasi 
selain sebagai hasil akhir dari serangkaian 

aktivitas atau proses belajar, juga menjadi 
titik berangkat (standing point) bagi 
pencapaian prestasi belajar selanjutnya. 

 

Nilai EBTANAS dan Nilai STTB 

Berkaitan dengan sifat inter-
dependensi prestasi belajar satu terhadap 
prestasi belajar yang lain, maka Nilai 
EBTANAS dan nilai STTB SD yang 
merefleksikan prestasi belajar efektif sese-
orang khususnya pada satuan pendidikan 
SD dapat dijadikan sebagai standing point 
bagi pencapaian prestasi belajar relatif 
pada jenjang selanjutnya (SLTP). Dengan 
ujaran lain, Nilai EBTANAS dan nilai STTB 
SD dapat dijadikan titik tolak (standing 
point) untuk memprediksi pencapaian 
prestasi belajar relatif pada jenjang 
selanjutnya (SLTP). Seperti di-nyatakan 
oleh Suryabrata (1997), bahwa ”untuk 
menentukan validitas prediktif suatu alat 
ukur perlu adanya kriteria yang jelas, 
seperti tes ujian masuk maka kriteria 
validitasnya adalah Indek Prestasi belajar 
semester berikutnya”. Dengan demikian, 
maka menjadikan Nilai EBTANAS dan nilai 
STTB SD sebagai prasyarat atau alat 
seleksi siswa SD yang akan memasuki 
jenjang pendidikan di SLTP (Depdikbud, 
1997), dalam pemikiran Suryabrata 
termasuk dalam kategori sebagai ujian tes 
masuk (Putra, 1985). 

Penggunaan Nilai EBTANAS dan 
nilai STTB SD sebagai prediktor prestasi 
belajar pada jenjang pendidikan atau kurun 
waktu selanjutnya dapat dirujuk kembali 
pada dua ajukan teoretik. Pertama, pada 
fungsi evaluasi itu sendiri sebagai alat 
seleksi dan alat motivasi (Bloom, 1981; 
Depdikbud, 1993; Stinggins, 1994; PP. no. 
19/2005) dan kedua, pada teori 
pengetahuan awal (prior knowledge).  

Di satu pihak, Nilai EBTANAS dan 
nilai STTB SD dapat digunakan sebagai 
dasar penentuan pilihan program, kesiapan 
memasuki program, dan kemampuan 
mengikuti program tertentu, serta seleksi 
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Sedangkan dalam fungsinya sebagai alat 
motivasi, Nilai EBTANAS dan nilai STTB 
SD dapat menjadi pendorong dan penguat 
kemajuan belajar siswa. Dalam pemikiran 
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Bloom et. al. (1981), evaluasi tersebut 
“should enable teachers to improve 
students` learning”. Bahkan, apapun 
alasan dan tujuannya, evaluasi senantiasa 
harus dapat mem-bantu dan memotivasi 
siswa untuk meningkatkan kualitas kinerja 
dirinya, serta proses evaluasi itu sendiri 
harus mampu mendorong penciptaan 
pembelajaran yang berkualitas di sekolah 
atau kelas (Stiggins, 1994). 

Di lain pihak, Nilai EBTANAS dan 
nilai STTB SD dapat dipandang sebagai 
salah satu bentuk representatif kepemilikan 
pengetahuan awal oleh siswa. Sebab, Nilai 
EBTANAS dan nilai STTB/ Ijazah SD 
mereprentasikan dan merefleksi-kan di 
dalamnya hasil dari suatu rangkaian proses 
belajar seseorang yang menjadi esensi dari 
proses pembentukan penge-tahuan. Tidak 
menjadi persoalan, apakah rangkaian 
proses belajar yang dijalani terjadi secara 
intra-individual, ataukah terjadi dalam 
bentuk inter-individual. Artinya, secara 
prosedural terjadi melalui proses interaksi 
dengan lingkungan sosial dan variasi 
sosial-budaya, seperti dalam pandangan 
kaum konstruktivis sosial yang dipandegani 
Vygotsky (Le Vine, dikutif Wyner & 
Farquhar dalam Shaver, 1991:110). 

Sementara itu, penggunaan Nilai 
EBTANAS dan nilai STTB SD dalam 
makna sebagai prediktor prestasi belajar 
selanjutnya, mengingat bahwa sifat dan 
hakikat dari sebuah prestasi belajar atau 
indeks prestasi yang berhasil dicapai 
seseorang tersebut kompleks, sebanding 
dengan kompleksitas dari aktivitas dan 
proses belajar itu sendiri, maka Nilai 
EBTANAS dan nilai STTB SD harus benar-
benar memiliki derajat validitas yang tinggi. 
Baik validitas dalam makna memberikan 
presensi dan refleksi dari kemampuan 
potensi diri aktual siswa, maupun dalam 
makna memberikan proyeksi dari sebuah 
kemampuan potensi diri relatif siswa. 
Sejauh mana derajat validitas Nilai 
EBTANAS dan nilai STTB SD dalam 
memprediksi pres-tasi belajar seseorang 
pada jenjang selanjutnya dapat dilihat dari 
signifikansi koefisien korelasi antara 
keduanya. Semakin besar nilai signifikansi 
koefisien korelasi keduanya semakin tinggi 

pula nilai prediktif sebuah NEM dan nilai 
STTB, demikian pula sebaliknya. 

 

Metode Penelitian 

Populasi penelitian adalah seluruh 
siswa kelas VII di 20 SLTP di Kabupaten 
Pamekasan, berjumlah 4000 orang. 
Sampel penelitian sebanyak 240 orang 
siswa yang diambil berdasarkan teknik 
proportional area random sampling 
(Arikunto, 1985; Hadi, 1993). Pengambilan 
sampel penelitian dilakukan dengan cara: 
(1) membagi wilayah populasi atas 3 (tiga) 
kelompok subpopulasi atas dasar lokasi 
wilayah (perkotaan, pinggiran dan luar 
kota). Masing-masing lokasi wilayah 
subpopulasi diambil satu SLTP, yang 
pemilihannya dilakukan secara acak. 
Terpilih sebagai sampel adalah: 100 orang 
siswa SLTP Negeri 4 Pamekasan (wilayah 
perkotaan); 75 orang siswa SLTP Negeri 
Pademawu (wilayah pinggiran); dan 65 
orang siswa SLTP Negeri Galis (wilayah 
luar kota); (2) mendaftar semua siswa 
kelas VII dari SLTP yang terpilih sebagai 
sekolah sampel, selanjutnya dipilih siswa 
sampel secara acak dengan melihat 
proporsinya terhadap jumlah keseluruhan 
siswa di masing-masing sekolah sampel. 

Data penelitian dijaring melalui 
teknik dokumentasi, berupa Nilai EBTA-
NAS dan nilai STTB SD; dan nilai raport 
kelas VII semester I dan II untuk seluruh 
matapelajaran yang sama dengan Nilai 
EBTANAS dan nilai STTB SD. Data 
dianalisis dengan menggunakan teknik 
analisis regresi dua prediktor, yang 
dilakukan secara bertingkat, untuk: (1) 
mengetahui validitas masing-masing 
prediktor (Nilai EBTANAS dan nilai STTB 
SD); (2) menguji signifikansi dari validitas 
Nilai EBTANAS dan nilai STTB SD sebagai 
prediktor prestasi belajar; (3) menemukan 
efektivitas garis regresi dari validitas Nilai 
EBTANAS dan nilai STTB SD dalam 
memprediksi prestasi belajar; serta (4) 
menemukan sumbangan relatif dan efektif 
antara sesama prediktor (Nilai EBTANAS 
dan nilai STTB SD) terhadap kriterium 
(prestasi belajar). 
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Hasil dan Bahasan 

Validitas Nilai EBTANAS dan nilai STTB 
SD sebagai Prediktor Prestasi Belajar 

Berdasarkan hasil perhitungan 
dengan menggunakan Korelasi Moment 
Tangkar, ditemukan harga korelasi antara 
kriterium (prestasi belajar) dengan pre-
diktor (Nilai EBTANAS dan nilai STTB/ 
Ijazah SD), sebesar Ry(1,2) = 0.568, 
sementara itu, harga r-tabel = 0,18 (ts = 
1%). Sedangkan harga F garis regresinya 
ditemukan sebesar Freg= 56,37. Dengan 
derajat kebebasan (db) = 2 lawan 237, 
maka harga F-teoretik pada taraf 
signifikansi 0,01 (Ft1%) = 4.71. 

 

Tabel 1 
Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi antara 
Prediktor 1 dan 2  dengan Prestasi Belajar  

 

Σ X1
2
 = 118.75324 

Σ X2
2
 =   63.4073333 

Σ Y2 =   86.4456733 

Σ X1X2 =   51.8150833 

Σ X1Y =   12.7450917 

Σ X2Y =   33.9920667 

 

Tabel 2 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi antara 
Prediktor Nilai EBTANAS  dan nilai STTB 
SD terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 

VII SLTP 

 

Sbr-
Var 

   db        JK        RK   Freg          
P 

Reg 2 27.8675054 13.9337527 56.37 >00.1  

Res 237 58.5781678 0.24716526   

TOT 240 86.4456732    

 

Dengan demikian, maka harga “r 
Product Moment” dan “F regresi” tersebut 
“sangat signifikan”, pada taraf signifikansi 
1%. Dengan ujaran lain, terbukti bahwa 
Nilai EBTANAS dan nilai STTB SD memiliki 
validitas efektif dan prediktif terhadap 
prestasi belajar siswa kelas I SLTP. 

 

Sumbangan Relatif (SR) dan 
Sumbangan Efektif (SE) dari Prediktor 
Nilai EBTANAS dan Nilai STTB SD 

Sumbangan relatif masing-masing 
prediktor (Nilai EBTANAS dan nilai STTB 
SD) terhadap Prestasi Belajar siswa kelas 
VII pada jenjang SLTP adalah: (1) prediktor 
Nilai EBTANAS (X1) sebesar 7.63%; dan 
(2) prediktor Nilai nilai STTB SD (X2) 
sebesar 92.37%; sedangkan sumbangan 
efektif masing-masing prediktor (Nilai 
EBTANAS dan nilai STTB SD) terhadap 
Prestasi Belajar siswa kelas I pada jenjang 
SLTP adalah: (1) prediktor Nilai EBTANAS 
(X1) sebesar 2.46%; dan (2) prediktor nilai 
STTB SD SD (X2) sebesar 29.78%. 
Efektivitas garis regresinya = 32.24%. 

 

Tabel 3 

Ringkasan Sumbangan Relatif dan 
Sumbangan Efektif  Nilai EBTANAS dan 
Nilai STTB SD sebagai Prediktor Prestasi 
Belajar Siswa Kelas VII SLTP (dalam %) 

 

 

Pred 

Sumb 

Rlatif 

Sumb. 

Efektif 

Efekt. 

Grs 

Reg 

RY 

(1.2) 

 

Freg 

N. UAN 7.63 2.46 32.24 0.568 56.37 

N. STTB 92.37 29.78    

TOTAL 100 32.24    

 

Berdasarkan hasil analisis regresi 
tersebut, terbukti bahwa Nilai EBTANAS 
dan nilai STTB SD memiliki sumbangan 
relatif dan efektif terhadap pencapaian 
prestasi belajar siswa pada jenjang 
berikutnya (kelas VII SLTP). Dengan kata 
lain, bahwa “Nilai EBTANAS dan nilai 
STTB SD memiliki sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif yang tinggi terhadap 
pencapaian prestasi belajar siswa kelas VII 
pada jenjang SLTP”. 

Temuan penelitian yang menun-
jukkan bahwa Nilai EBTANAS dan nilai 
STTB SD memiliki validitas prediktif bagi 
pencapaian prestasi belajar pada siswa 
pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi 
(SLTP) ini, didukung oleh temuan penelitan 
Antari (1992) terhadap SMP Negeri di Bali 
menunjukkan bahwa Nilai EBTANAS SD 



Didaktika: Vol.1 No. 2 September 2006: 133--141 

 138 

secara berjenjang memiliki validitas sangat 
signifikan sebagai prediktor prestasi belajar 
siswa pada jenjang pendidikan di SLTP. 
Antari menyatakan bahwa dengan meng-
gunakan prestasi belajar pada semester I, 
II, dan III di SLTP sebagai kriterium, 
diperoleh nilai r sebesar 0,612 (semester I), 
0,493 (semester II), dan sebesar 0,626 
pada semester III, serta sebesar 0,613 
pada semester IV. Dengan demikian 
derajat validitas yang diperoleh di dalam 
penelitian ini, tidak jauh berbeda, yaitu 
dengan Ry(12) = 0.568. Demikian pula 
dengan harga Freg = 56.37, jauh di atas 
batas penolakan yang ditetapkan (Ft) pada 
1% = 4.71. 

Dengan harga koefisien korelasi 
dan harga F tersebut, maka penggunaan 
Nilai EBTANAS dan nilai STTB SD sebagai 
prediktor prestasi belajar siswa pada 
jenjang yang lebih tinggi (SLTP) “sangat 
valid”, dan didukung oleh bukti empirik. 
Dengan ujaran lain, bahwa NEM dan Nilai 
STTB dapat juga difungsikan sebagai “alat 
ukur” (Suryabrata, 1997), atau “alat seleksi” 
(Kanwil Depdikbud, 1997, bdk. Putra, 
1985) bagi setiap siswa yang akan masuk 
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 
(SLTP)”. 

Signifikasi korelasi dan validitas 
penggunaan Nilai EBTANAS dan nilai 
STTB SD sebagai prediktor prestasi belajar 
pada jenjang pendidikan atau kurun waktu 
selanjutnya tersebut, dapat dirujuk kembali 
secara konseptual teoritik. Pertama, pada 
fungsi evaluasi itu sendiri sebagai alat 
seleksi dan alat motivasi (Bloom, 1981; 
Depdikbud, 1993; Stinggins, 1994) dan 
kedua, pada teori pengetahuan awal (prior 
knowledge). 

Sejalan dengan hal tersebut, 
Surya (1979) menyatakan, bahwa nilai atau 
prestasi belajar yang diperoleh seseorang 
pada prinsipnya sebagai “hasil tes prestasi 
belajar suatu matapelajaran tertentu atau 
suatu unit pelajaran secara keseluruhan 
pada suatu kurun waktu tertentu. Dengan 
memaknakan prestasi seseorang (misalnya 
seperti terdapat dalam DANEM dan STTB 
SD) sebagai perolehan “untuk suatu kurun 
waktu tertentu”, maka prestasi tersebut 
dapat menjadi “titik berangkat” (starting 

point) untuk mencapai suatu prestasi yang 
“sama”, dan atau “lebih tinggi”. 

Prestasi belajar atau indeks 
prestasi yang mencerminkan hasil akhir 
dari suatu aktivitas belajar seseorang, tidak 
lain sebagai akumulasi dari suatu proses 
atau aktivitas yang bersifat relasional, dan 
developmental. Interdependensi bermakna 
bahwa prestasi belajar atau indeks prestasi 
selain sebagai hasil akhir dari serangkaian 
aktivitas atau proses belajar, juga 
“berkaitan” dengan prestasi belajar 
selanjutnya. Sedangkan developmental  
bermakna bahwa prestasi belajar atau 
indeks prestasi merupakan suatu sifat dan 
atau keadaan yang senantiasa ber-
kembang, sejalan dengan tingkat perkem-
bangan kemampuan fisik, dan terutama 
intelektualnya. 

Berkaitan dengan sifat korelasi-
onalitas prestasi belajar yang satu 
terhadap prestasi belajar yang lain, maka 
di satu pihak, sebuah prestasi belajar, 
sebagaimana tercermin di dalam Nilai 
EBTANAS dan nilai STTB SD selain 
merefleksikan prestasi belajar efektif 
seseorang (di SD), juga menjadi “salah 
satu indikator yang efektif” untuk 
memprediksi bagi pencapaian prestasi 
belajar relatif pada jenjang selanjutnya (di 
SLTP). Dengan ujaran lain, Nilai EBTANAS 
dan nilai STTB SD dapat dijadikan titik 
tolak (standing point) untuk memprediksi 
pencapaian prestasi belajar relatif pada 
jenjang selanjutnya (di SLTP). 

Sebagai alat seleksi, Nilai 
EBTANAS dan nilai STTB SD selain 
merefleksikan kemajuan dan hasil belajar 
aktual siswa, juga mencerminkan arah 
perhatian, minat, sikap maupun kemampu-
an proyektif siswa. Karena itu, sebagai 
hasil belajar, Nilai EBTANAS dan nilai 
STTB SD dapat digunakan sebagai dasar 
penentuan pilihan program, kesiapan 
memasuki program, dan kemampuan 
mengikuti program tertentu, serta seleksi 
ke jenjang pendidikan yang leih tinggi. 

Sebagai prediktor prestasi belajar 
pada jenjang selanjutnya, Nilai EBTANAS 
dan nilai STTB SD juga memiliki sumbang-
an relatif dan sumbangan efektif, sekalipun 
besar sumbangan untuk setiap prediktor 
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tidak sama. Berdasarkan pada efektivitas 
garis regresi sebesar 32.24%, maka 
diprediksikan sumbangan yang diberikan 
oleh Nilai EBTANAS SD terhadap 
pencapaian prestasi belajar seorang siswa 
pada jenjang pendidikan di SLTP adalah 
sebesar SR = 7.63%, dan SE = 2.46%, 
sedangkan Nilai STTB SD memberikan 
sumbangan sebesar SR = 92.37%, dan SE 
= 29.78%. Berdasarkan temuan tersebut, 
maka sumbangan Nilai STTB SD terhadap 
pencapaian prestasi belajar seorang siswa 
pada jenjang pendidikannya di SLTP,  baik 
secara relatif maupun efektif lebih besar 
dibandingkan dengan Nilai EBTANAS SD. 

Temuan ini cukup menarik, karena 
Nilai EBTANAS SD sebagai hasil dari 
suatu aktivitas penilaian yang berstandar 
nasional, ternyata memiliki kontribusi relatif 
dan efektif lebih rendah dibandingkan 
dengan kontribusi yang diberikan oleh Nilai 
STTB SD.  

Pertanyaan ini dapat dijelaskan, 
mengingat bahwa nilai-nilai yang terdapat 
di dalam STTB SD: pertama, secara sub-
stantif lebih konfiguratif, dan kedua, secara 
prosedural lebih bersifat developmental. 
Lebih “konfiguratif” artinya, bahwa Nilai 
STTB SD merupakan hasil kombinasi dari 
dari: nilai rapor semester 1 dan II kelas VI, 
dan nilai EBTANAS/EBTANAS. Nilai rapor 
terdiri dari rerata Nilai Ulangan Harian 
(NUH), dan Nilai Ulangan Umum (NU) 
(Kanwil Depdikbud, 1997). Sementara itu, 
NEM semata-mata merupakan “nilai 
EBTANAS/EBTANAS”; sedangkan secara 
prosedural, nilai STTB SD merupakan hasil 
dari “tiga kali” aktivitas/tahapan penilaian, 
yaitu: ulangan semester 1, ulangan 
semester 2, dan nilai EBTANAS.  

Dilihat dari periode pelaksanaan-
nya, ketiga aktivitas penilaian tersebut 
dilakukan secara berkesinambung-an dan 
berjenjang. Dengan prosedur penilaian 
demikian, maka perkembangan prestasi 
seorang siswa senantiasa dapat diamati 
pencapaiannya setiap periode, secara 
berkesinambungan dan berjenjang (semes-
ter 1 dan 2). Nilai prestasi belajar mereka 
pun secara obyektif dapat merefleksikan 
“kondisi nyata” kinerja individual mereka 
pada setiap tahap perkembangannya. 

Sementara itu, meskipun Nilai 
EBTANAS secara normatif “lebih validized  
dan standardized“, dan hasilnya merupa-
kan “nilai standar”, akan tetapi karena 
hanya sebagai hasil penilaian yang 
dilakukan “satu kali” atau “sesaat”, maka 
hasil Nilai EBTANAS kurang bisa meng-
gambarkan adanya kesinambungan dan 
kebertahapan proses pencapaian prestasi 
seseorang pada setiap tahapan perkem-
bangan individual mereka. Dengan ujaran 
lain, maka validitas Nilai EBTANAS lebih 
pada pengertian “validitas soal”, daripada 
“validitas prosedural”. Munculnya “faktor-
faktor psikologis” (seperti kemungkinan 
terjadi-nya stress, bingung, dan sema-
camnya) pada saat pelaksanaan Ujian 
Nasional, dan “interferensi faktor luar” 
(extranous interferences) seperti soal sulit, 
petunjuk tidak jelas, dan semacamnya 
(Stiggins, 1994), dapat mempengaruhi 
performansi ujian mereka, yang pada 
akhirnya akan berpengaruh pula pada 
prestasi yang mereka capai. 

Dalam kaitan ini pula, peng-
gunaan nilai STTB SD sebagai prediktor 
prestasi belajar siswa pada jenjang SLTP, 
dipandang lebih cermat, hati-hati, dan 
developmental di dalam memetakan/ 
menggambarkan kesinambungan, dan ber-
tahap proses perkembang-an prestasi 
belajar seorang siswa; dan atau di dalam 
melihat pencapaian prestasi relatif siswa 
pada jenjang pendidikan selanjutnya di 
SLTP. Oleh sebab itu pula, perbedaan 
kesinambungan dan tahapan (develop-
ment) pencapaian prestasi seorang siswa 
pada setiap penggal penilaian (semester), 
terbukti besar pengaruhnya terhadap 
pencapaian prestasi belajar siswa pada 
jenjang pendidikan selanjutnya di SLTP. 

Simpulan tersebut, didukung oleh 
temuan penelitian lain yang dilakukan oleh 
Farisi (1998) terhadap siswa kelas VII 
SLTP Negeri 4 Pamekasan, yang 
menemukan bukti bahwa perbedaan nilai 
STTB SD memiliki koefisiensi korelasi 
sangat signifikan di dalam mempengaruhi 
pencapaian prestasi belajar relatif siswa 
pada jenjang pendidikan di SLTP. 
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Simpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian se-
bagaimana dipaparkan di atas, dapat 
disimpulkan:  

(1) nilai EBTANAS dan nilai STTB SD 
memiliki koefisiensi korelasi dan 
validitas prediktif yang sangat 
signifikan dan tinggi di dalam 
memprediksi prestasi belajar siswa 
pada jenjang SLTP 

(2) persamaan garis regresi Y = a1X1 + 
a2X2 + K untuk melakukan prediksi 
terhadap prestasi belajar siswa 
kelas VII SLTP dengan menggu-
nakan nilai EBTANAS dan nilai 
STTB SD sebagai prediktornya ada-
lah Y=- 0,197X1+ 0.894X2+1.204, 
dengan efektivitas garis regresi 
sebesar 32.24% 

(3) sumbangan relatif dan efektif Nilai 
STTB SD lebih besar daripada Nilai 
EBTANAS di dalam memprediksi 
prestasi belajar siswa pada jenjang 
SLTP; dan  

(4) semakin besar/tinggi Nilai EBTA-
NAS dan nilai STTB SD yang 
diperolah, semakin besar/tinggi pula 
sumbangan relatif dan efektifnya di 
dalam memprediksi prestasi belajar 
siswa pada jenjang SLTP. 

Disarankan: (1) hendaknya nilai 
EBTANAS dan nilai STTB SD dapat 
digunakan sebagai “alat ukur”, atau “alat 
seleksi”  bagi setiap siswa yang akan 
masuk ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi (SLTP); (2) nilai EBTANAS dan nilai 
STTB SD sebaiknya dapat diperhitungkan/ 
dipertimbangkan sebagai “salah satu 
faktor” di dalam menilai prestasi belajar 
siswa pada jenjang SLTP. Dengan cara 
demikian, maka obyektivitas prestasi 
belajar seorang siswa dapat dicapai; (3) 
nilai EBTANAS dan nilai STTB SD lebih 
efektif dan obyektif bila digunakan baik 
untuk kepentingan seleksi prediksi prestasi 
belajar seorang siswa, maupun untuk 
bahan pertimbangan di dalam memberikan 
nilai terhadap prestasi belajar seorang 
siswa pada tahapan penilaian selanjutnya 
di SLTP. 

Pamekasan, 2 Juli 2006. 
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