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ÖZET 

Genel müzik eğitiminin verildiği ortaöğretim kurumlarında müzik 
derslerinin planlanması, programlanması, yapılandırılması, çeşitli 

açılarından düzenlenip geliştirilmesi ve bütünsel bir bakış açısıyla 

değerlendirilmesi bakımından öğrencilerin elde etmeleri beklenen 

kuramsal bilgilere ne derece ulaştıkları belirlenmelidir. Müzik kuramları 

eğitiminin ortaöğretim aşamasında kapsamca genişlemesi ve ilerlemesi 
göz önüne alındığında müzik derslerinde öğrencilerin bilişsel 

becerilerinin ölçülmesinin önemi belirgin bir biçimde ortaya çıkar. Bu 

nedenle, müzik derslerine yönelik akademik başarı testlerinin 

geliştirilmesinin gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmanın 

amacı ortaöğretim düzeyinde müzik dersi alan öğrencilerin kazanmaları 

hedeflenen temel müzik bilgilerini ölçmeye yarayan, geçerlik ve 
güvenilirlik çalışması yapılmış bir başarı testi geliştirmektir. Kapsam 

geçerliği için uzman görüşlerine başvurulan ölçme aracının güvenirliği 

için başarı testi içerisindeki maddelerin çoktan seçmeli olması ve 1-0 

madde yapısı göstermesi nedeniyle KR-20 iç tutarlılık katsayısı 

kullanılmış madde güçlük indeksi ile madde ayırt edicilik indeksleri 

hesaplanmıştır. Bu analizler için ITEMAN analiz programından 
yararlanılmıştır. Buna göre, ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik 

indeksleri sırasıyla 0,411 ve 0,384 olarak belirlenmiştir. Uzman 

görüşleri ve madde analizi sonunda 25 maddeye indirgenen başarı 

testinin geçerliliğinin yüksek olduğu saptanmıştır. Güvenirlik 

çalışmaları 180 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçme 
aracının KR-20 güvenilirlik katsayısı 0,76 bulunmuştur. Sonuç olarak 

Ortaöğretim Müzik Dersi Başarı Testi’nin, ortaöğretim öğrencilerinin 

müzik dersindeki akademik başarılarını ölçmede kullanılabilecek yeterli 

düzeyde geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip bir ölçek olduğu 

saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı, Başarı Testi, Test 
Geliştirme, Müzik Eğitimi, Müzik Dersi.  
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DEVELOPING THE ACHIEVEMENT TEST FOR THE 
SECONDARY EDUCATION MUSIC COURSE 

 

ABSTRACT 

In the scope of planning, programming, configuration, 

development of music lessons in secondary education institutions, 

where general music education is trained, and their assessment in 

accordance with an integral point of view, it should be determined what 

extent the students reach the expected theoretical knowledge. The 
importance of measuring cognitive skills of students in music lessons 

shows up distinctly, when scope enlargement and progress of music 

theories education in secondary education level is considered. For this 

reason, the necessity for developing academic success tests in music 

lessons comes to the forefront. This research aims at developing an 
achievement test with validity and reliability work to measure the basic 

music knowledge targeted for secondary education students taking the 

music course to gain. For the content validity, expert opinion was 

requested; and due to the fact that the items in the test were designed 

in the form of multiple-choice and that it was in the 1-0 item structure 

for the reliability of the measurement tool, KR-20 internal consistency 
coefficient was used, items’ distinctive indices were calculated through 

item difficulty index. The ITEMAN analysis programme was employed 

for those analyses. Accordingly, averaged item difficulty and 

distinctiveness indexes have been determined as, respectively, 0,411 

and 0,384. At the end of specialist opinions and item analysis, it’s been 
specified that the validity of success test, which has been reduced to 25 

articles, is high. The reliability work was conducted with 180 students. 

In consequence, the KR-20 reliability coefficient for the measurement 

tool was found to be 0.76. To conclude,  it was found that the secondary 

education music course achievement test was a scale with sufficient 

level of validity and reliability which could be used to measure the 
secondary education students’ academic achievement in the music 

course.  

Key Words: Academic achievement, Achievement test, Test 

Development, Music education, Music course. 

 

Giriş 

Ortaöğretim düzeyinde “Müzik” dersi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, bireyin söyleme 

ve çalma yoluyla müzik yapma sürecine girmesi ve dinleme yoluyla müziği anlamlandırıp tasvir 

edebilmesine yardımcı olan, doğaçlama ve besteler yapma yoluyla yaratıcılığını geliĢtiren, 

müziksel algı ve bilgilenme yoluyla düĢünen, üreten, kendine güvenen ve müziksel açıdan okuma 

yazma becerilerine sahip, ulusal ve uluslararası müzik kültürünü benimsemiĢ bireyler yetiĢtirmeyi 

hedefleyen bir ortaöğretim dersi olarak tanımlanmıĢtır (MEB, 2009). 

Genç insanlar için, ileride toplum hayatına katıldıklarında paylaĢabilecekleri kültürel 

içeriğin kazandırılması, estetik algılarının ve ıraksak düĢünme becerilerinin geliĢtirilmesi gibi 

konularda müzik derslerinin de sorumluluğu vardır. Müzik derslerinin amacı müzisyen yetiĢtirmek 
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değil, gençlere müziği anlayabilme, yorumlayabilme, farklı türleri kendi estetik ölçüleri ile 

değerlendirip eleĢtirebilme alıĢkanlık ve becerisini kazandırmaktır. Ġlköğretimin birinci 

kademesinden itibaren baĢlayan ve üniversiteye giriĢ sınavlarıyla zirveye ulaĢan bilgi yarıĢında 

müzik eğitimi yoluyla kazanılacak bilgi ve becerileri değerlendirecek soruların yer almayıĢı müzik 

derslerinin amaçsız ve gereksiz bir uğraĢ olarak kabul edilmesine neden olmaktadır (Çevik, 1989). 

Oysaki çağımızın geliĢmiĢ toplumları incelendiğinde, müzik eğitiminin öncelikli bir yere sahip 

olduğu, özellikle ilk ve ortaöğretim kademelerinde önemli bir yere oturtulduğu görülmektedir.  

Müzik eğitimi bireyin duyuĢsal ve deviniĢsel davranıĢlarındaki olumlu etkilerinin yanı 

sıra, biliĢsel öğrenmelerinde de önemli ölçüde etkili rol oynayan (ġendurur ve BarıĢ, 2002), 

deviniĢsel, biliĢsel ve duyuĢsal davranıĢların birlikte organize olduğu alandır. Bireyin üç 

davranıĢının birlikte organize olması nedeniyle, müzik eğitimi ve boyutlarında, baĢarı ve 

baĢarısızlık devamlı bir Ģekilde ilgi çekmiĢ ve tartıĢma konusu olmuĢtur. Müzik eğitimi ve alana 

iliĢkin boyutlarda baĢarı ve baĢarısızlığa neden olan faktörlerin saptanması, öğretmen ve öğrenci 

tarafından nasıl algılandığı önemlidir. Bu faktörler doğru algılandığında, öğrencilerin daha sonraki 

öğrenme süreçlerinde ortaya koyabilecekleri baĢarıları öngörmede önemli katkılar sağlayacaktır 

(Akbulut, 2006). Akt. (Kurtuldu, 2010). Böylelikle öğrencilerin bireysel farklıkları göz önünde 

bulundurularak plandan uygulamaya öğretme-öğrenme etkinlikleri çeĢitlendirilip 

zenginleĢtirilebilecektir.   

Baykul‟a göre, (2000) eğitim programının sağlamlılığını belirleme, öğrencileri baĢarılı 

olabilecekleri alanlara yönlendirme, öğretim sürecinde kullanılacak metotların etkililik derecesini 

ve öğrenci baĢarısını saptama,  öğrenme güçlüklerini teĢhis etme, ölçme ve değerlendirme öğesinin 

iyi iĢleyip iĢlemediğini görme gibi amaçlarla yapılan değerlendirmelerin hepsi ölçme sonuçlarına 

dayanır. 

Ölçme, günlük hayatın her alanında kullanılan, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. 

Ölçme, niteliklerin sayısallaĢtırılması, gözlenen niteliklerin sayı, sembol veya derece ile ifade 

edilmesidir. Değerlendirme ise ölçme iĢleminden elde edilen ölçme sonuçlarını belirli ölçütlerle 

karĢılaĢtırarak ölçülen niteliğe iliĢkin bir karar verme sürecidir (Tekin, 1991; Özçelik, 1992). Akt. 

(Gönen, Kocakaya ve Kocakaya, 2011).  

Eğitim öğretim faaliyetlerinin söz konusu olduğu bir yerde ölçme ve değerlendirme, 

öğretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir. Öğrencilerin biliĢsel, duyuĢsal, deviniĢsel davranıĢlar 

açısından hazır bulunuĢluk düzeylerini belirlemede ve baĢarısız öğrencilerin öğrenme eksiklerini 

gidermede, öğretim etkinliklerinin amaçlarının gerçekleĢme düzeyi hakkında bir yargıya varmada 

ölçme ve değerlendirme önemli bir yere sahiptir (Gönen, Kocakaya ve Kocakaya, 2011).  

Mehrens ve Lehmann‟a göre (1991) ölçme ve değerlendirme, öğretme süreci bağlamında 

öğretmene, öğrenme süreci bakımındansa öğrenciye katkı sağlamaktadır. Ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri öğretmene; (1) öğrencilerin baĢlangıç davranıĢları hakkında bilgi sağlamada, (2) her 

öğrenci için gerçeğe uygun amaçlar belirlemede, (3) baĢarı getiren amaçların baĢarı derecesini 

belirleyerek değerlendirmede ve (4) eğitimsel teknikleri belirlemede, değerlendirmede ve ayırt 

etmede yardımcı olur. Ölçme ve değerlendirme öğretmenin amaçlarını öğrenciye bildirme, eğitim-

öğretim etkinliğinde öğrenci istekliliğini artırma, doğru öğrenci alıĢkanlıklarını cesaretlendirme ve 

öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek etkin geribildirimler sağlama konusunda önemli 

iĢlevlere sahiptir Akt. (Dalkıran, 2008).  

Eğitimde baĢarı denildiğinde genellikle, okulda okutulan derslerde geliĢtirilen ve 

öğretmenlerce takdir edilen notlarla, test puanlarıyla ya da her ikisi ile belirlenen beceriler veya 

kazanılan bilgilerin ifadesi olan “Akademik BaĢarı” kastedilmektedir (Carter ve Good, 1973). Akt. 

(Akandere, Özyalvaç ve Duman, 2010). Bloom‟a göre (1998) akademik baĢarı, eğitim süreci 
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sonunda öğrenci baĢarısının notla ifade edilmiĢ hali olarak tanımlanırken; Ahmann, Glock‟a göre 

(1971) genellikle bireyin deviniĢsel ve duyuĢsal geliĢiminin dıĢında kalan, bütün program 

alanlarındaki davranıĢ değiĢmelerini ifade eder (Erdoğdu, 2006).   

Dalkıran (2008), müzik eğitiminin her geçen gün geliĢtiğini ve ölçmenin de eğitimin 

önemli bir boyutunu oluĢturduğunu bu süreçte daha güvenilir bir ölçme için, geçerliği ve 

güvenirliği yüksek, kullanıĢlı ve sistematik ölçme araçları kullanılması gerekliliğinin ortaya 

çıktığını belirtmektedir.  

Ölçme aracı olarak genelde değiĢik tiplerde testler kullanılmaktadır. Hazırlanan testler 

uygun fiziksel ve psikolojik koĢullar oluĢturularak öğrencilere uygulanır ve elde edilen veriler 

ıĢığında sürekli iyileĢtirilir. Her ölçek geliĢtirme süreci sonunda elde edilen veriler analiz edilerek 

daha güvenilir ve geçerli bir ölçme aracının oluĢturulmasına çalıĢılır. Test geliĢtirme birçok 

aĢamadan oluĢan sistematik bir iĢlemdir. Bu aĢamalar; uygulanacak olan testin tip ve düzeylerinin 

öğrencilere önceden bildirilmesi, soru bankasının oluĢturulması, testte yer verilecek soruların 

belirtke tablosundan da yararlanılarak seçilmesi, testin düzenlenmesi, öğrencilere uygulanması ve 

puanlanarak madde analizinin yapılması Ģeklinde sıralanabilir. (Özçelik, 1992). Akt. (Gönen, 

Kocakaya ve Kocakaya, 2011).   

BaĢarı testleri, test tekniğinin geliĢtiği çağdaĢ eğitim sistemleri ve uygulamalarında, 

yaygın bir biçimde kullanılan ölçme araçlarıdır (Koç, 1984). Eğitimin diğer alanlarında olduğu 

gibi, müzik eğitiminde de çeĢitli testler kullanılmaktadır. Müzikte ilk planda, kuramsal bilgiden çok 

performansın ağır basması nedeniyle daha çok deviniĢsel testler ya da bir baĢka deyiĢle performans 

testleri kullanılmaktadır (Uçan, 2005). Genel müzik eğitiminin verildiği ortaöğretim kurumlarında 

müzik derslerinin planlanması, programlanması, yapılandırılması, çeĢitli açılarından düzenlenip 

geliĢtirilmesi ve bütünsel bir bakıĢ açısıyla değerlendirilmesi bakımından öğrencilerin elde etmeleri 

beklenen kuramsal bilgilere ne derece ulaĢtıkları saptanmalıdır. BaĢarı testleri bu bakımdan önemli 

iĢlevlere sahiptir.     

Bu araĢtırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin ortaöğretim müzik dersindeki 

akademik baĢarılarını ölmeye yarayan çoktan seçmeli bir test geliĢtirmektir. Bu araĢtırma ile 

geliĢtirilen akademik baĢarı testinin öğrenci baĢarısını saptamayı ve arttırmayı amaçlayan müzik 

eğitimcilerine ıĢık tutacağı düĢünülmektedir. 

YÖNTEM  

Bu araĢtırmada ortaöğretim düzeyi müzik dersi baĢarı testi geliĢtirilerek geçerlik ve 

güvenirlik incelemeleri yapılmıĢtır. Bu bölümde ilgili alan yazın ve uzman görüĢleri doğrultusunda 

geliĢtirilen akademik baĢarı testinin uygulamasının gerçekleĢtirildiği çalıĢma grubu ve testin 

geliĢtirilme sürecine ait bilgilere yer verilmiĢtir.  

Çalışma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubu, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Samsun Aziz Atik 

Anadolu Öğretmen Lisesi 10. ve 11. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan toplam 180 

öğrenciden oluĢmaktadır. 

 Testin Geliştirilme Süreci 

 Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı‟nın 16.09.1991 tarih ve 191 sayılı Kararı ile kabul 

edilen “Lise Müzik (1-2-3) Dersi Öğretim Programı, aynı kurulun, 17.12.2009 tarih ve 240 sayılı 

kararı ile 2010-2011 eğitim-öğretim yılı baĢından itibaren uygulamadan kaldırılmıĢtır. Bu nedenle; 

baĢarı testinin geliĢtirilmesi sürecinde ilk olarak 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kullanılması 

bırakılan Müzik Dersi Öğretim Programı ile yeni uygulamaya konulan ve yapılandırmacı yöntemle 
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hazırlanmıĢ olan Ortaöğretim Müzik Öğretim Programının 9. ve 10. sınıf düzeylerine ait konular ve 

kazanım alanları incelenmiĢ, daha önce uygulamada olan programın hedefleri ile 

iliĢkilendirilmiĢtir. Bu iki programın ortak konu içerikleri ve hedef-kazanımları bir belirtke tablosu 

haline getirildikten sonra her kazanım düzeyini kapsayacak Ģekilde 30 adet çoktan seçmeli soru 

maddesi geliĢtirilmiĢtir. BaĢarı testi geliĢtirilirken bilgi ve kavrama düzeylerini ölçmeye yönelik 

sorular dikkate alınmıĢ ve testin, bilgi düzeyindeki kazanımlara ait soruların konu baĢlıklarından 

oluĢturulmasına özen gösterilmiĢtir. Eski ve yeni müzik öğretim programlarının bazı ortak 

içerikleri farklı öğrenme alanları ile iliĢkilendirilmiĢtir. Örneğin testin 25. maddesi, eski programda 

bilgi düzeyinde bir hedef cümlesi ile ifade edilirken, yeni programda ilgili kazanım “Dinleme ve 

Söyleme-Çalma” öğrenme alanlarındaki kazanımlara dönüĢtürülmüĢtür. Fakat soru maddesi 

“Müziksel Algı ve Bilgilenme” düzeyinde sorulmuĢtur. Ölçek bu haliyle uzman müzik eğitimcileri 

ve bir ölçme değerlendirme uzmanının değerlendirmesine sunulmuĢtur. Bu testle, dersi alan 

öğrencilerin program içerisinde kazanmaları hedeflenen temel müzik bilgilerinin ölçülmesi 

amaçlanmıĢtır. Uzman görüĢleri doğrultusunda baĢarı testinin kapsam geçerliği sağlanmıĢtır. BaĢarı 

testlerinin geliĢtirilmesi aĢamasında genellikle kapsam geçerliğine bakılmakta ve test içindeki 

soruların ilgili kapsamı temsil edip etmediği dikkate alınmaktadır (Büyüköztürk, 2011: 168). Alan 

yazında testin kapsam geçerliliği hususunda, öğretmen ve öğretim üyelerinin görüĢlerinin alınması 

oldukça sık  baĢvurulan bir yöntemdir (Çalık ve Ayas, 2002; Ayas ve DemirbaĢ, 1997; Abraham ve 

diğ., 1994; Abraham ve diğ., 1992; Treagust, 1988). Alınan görüĢler bir yandan testin ölçmek 

istediği Ģeyi ölçüp ölçemeyeceği hususunda bilgi sahibi olmayı sağlarken bir yandan da eksik ve 

çeliĢkili olan noktalara yeniden odaklanmayı sağlamaktadır (Çalık ve Ayas, 2003).  

ÇalıĢma grubunda yer alan öğrencilere uygulanan akademik baĢarı testinde yer alan 

soruların ayırt ediciliğinin belirlenmesi amacıyla öğrencilerin, testten aldıkları puanlar en yüksek 

puanlıdan en düĢük puanlıya doğru sıralanıp %27‟si üst grup, %27‟si de alt grup olarak 

nitelendirilerek iki gruba ayrılmıĢtır. Madde ayırt edicilik indeksi, bir maddenin baĢarı düzeyi 

yüksek öğrencilerle baĢarı düzeyi düĢük öğrencileri ayırt etme derecesidir. Burada öğrencilerin 

baĢarı puanlarına göre alt ve üst grup olarak nitelendirilmesinin nedeni de budur. Doğal olarak, bir 

maddenin baĢarılı öğrenciler (üst grup) tarafından daha yüksek oranda, baĢarısız öğrenciler (alt 

grup) tarafından ise daha düĢük oranda doğru cevaplandırılması beklenir. Madde ayırt edicilik 

indeksi “-1” ile “+1” arasında değerler alabilmektedir. Madde ayırt edicilik indeksinin sıfıra 

yaklaĢması, maddenin üst ve alt grubu ayırt ediciliğinin düĢük, +1‟e yaklaĢması ayırt ediciliğinin 

yüksek olması demektir. Madde ayırt edicilik indeksinin negatif değerler alması, maddenin doğru 

cevaplanma oranının alt grupta daha yüksek olması anlamına gelir ve böyle bir madde testin 

amacına hizmet etmemekte ayrıca test güvenirliğini de düĢürmektedir (Kubiszyn ve Borich, 2003; 

Baykul, 2000; Yıldırım, 1999; Tekin, 1991). Akt. (Gönen, Kocakaya ve Kocakaya, 2011).  Madde 

analizi sonucunda ayırt edicilik ölçütünü değerlendirirken Ģu ölçütlere dikkat edilir: Ayırt edicilik 

indeksi sıfır veya negatif olan maddeler teste dâhil edilemez; ayırt edicilik indeksi (0,40) veya daha 

yüksek bir değerde ise madde çok iyi, düzeltilmesi gerekmez; (0,30)-(0,40) arasında ise iyi, 

düzeltilmesi gerekmez; (0,20)-(0,30) arasında ise madde zorunlu hallerde aynen kullanılabilir veya 

değiĢtirilebilir; (0,20)‟den daha küçük bir değerde ise madde kullanılmamalıdır veya yeniden 

düzenlenmelidir (Turgut, 1992).  

Verilerin Çözümlenmesi  

Ortaöğretim Müzik Dersi BaĢarı Testi’nin geliĢtirilmesinde tüm maddelerin birbirleriyle 

ve ölçeğin tamamıyla iç tutarlılığını tahmin etme amacı üzerine kurulu olan (Gay, 1985) ve içsel 

tutarlılığın güvenirliğini belirlemek için en sık kullanılan yöntemlerden birisi olan (Gürsakal, 2001) 

Kuder-Richardson yaklaĢımı benimsenmiĢtir. Yöntemin uygulanmasında veri seti, ölçekteki 

maddelerden alınan cevaplar istenilen özelliği taĢıyorsa “1” puan, istenilen özelliği taĢımıyorsa 

veya boĢ bırakılmıĢsa “0” puan verilerek oluĢturulur. Bu yöntemle, iç tutarlılığa yönelik güvenirlik 
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kestiriminde bulunmada belirli ölçütler dikkate alınarak Kuder-Richardson 20 veya 21 

formüllerinden uygun olanı kullanılır (Ercan ve Kan, 2004). Bu araĢtırmada Kuder-Richardson-20 

iç tutarlılık katsayısı kullanılmıĢ olup ayrıca madde güçlük indeksi ile madde ayırt edicilik 

indeksleri hesaplanmıĢtır. Bu analizler için ITEMAN analiz programından yararlanılmıĢtır. Ölçme 

aracının güvenirliği Microsoft Excel ortamında çalıĢılmıĢtır.  

BULGULAR   

Geçerlik çalıĢmaları kapsamında yapılan madde analizi ile her maddenin güçlük 

dereceleri ve ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıĢtır.  Buna göre, ortalama madde güçlük ve ayırt 

edicilik indeksleri sırasıyla 0,411 ve 0,384 olarak belirlenmiĢtir. Uzman görüĢleri ve madde analizi 

sonunda 25 maddeye indirgenen baĢarı testinin geçerliliğinin yüksek olduğu saptanmıĢtır. BaĢarı 

testi içerisindeki maddelerin her birinin madde güçlük ve ayırt edicilik değerleri Tablo 1‟de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 1. Müzik Dersi BaĢarı Testi Madde Güçlük ve Ayırt Edicilik Değerleri 

Madde Madde güçlük 

indeksi (Pjx) 

Madde Ayırt 

edicilik indeksi         

(rjx) Numara 

1 0,96 0,352 

2 0,44 0,343 

3 0,827 0,381 

4 0,347 0,35 

5 0,267 0,411 

6 0,307 0,358 

7 0,373 0,463 

8 0,84 0,446 

9 0,293 0,312 

10 0,773 0,315 

11 0,413 0,449 

12 0,107 0,333 

13 0,4 0,308 

14 0,32 0,36 

15 0,733 0,428 

16 0,4 0,461 

17 0,213 0,487 

18 0,267 0,353 

19 0,12 0,269 

20 0,28 0,329 

21 0,2 0,395 

22 0,16 0,368 

23 0,773 0,528 
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24 0,32 0,435 

25 0,16 0,37 

 

Bireyler tarafından her bir maddenin doğru cevaplanma yüzdesini yansıtan ve “0” ile “1” 

arasında değerler alabilen madde güçlük indeksinde değerin sıfıra yaklaĢması maddenin zorluğunu, 

bire yaklaĢması maddenin kolaylığını gösterir. Buna göre; 1, 3, 8, 10 ve 23 numaralı maddelerin 

diğerlerine göre kolay, 17, 19, 21, 22 ve 25 numaralı maddelerin ise diğerlerine göre zor olduğu 

görülmektedir. Böylelikle soruların kolaylık ve zorluk açısından dengeli bir biçimde dağılım 

göstermesi bakımından çeĢitlilik arz ettiği söylenebilir.   

Ölçme aracının güvenirliği için baĢarı testi içerisindeki maddelerin çoktan seçmeli olması 

ve 1-0 madde yapısı göstermesi nedeniyle Kuder-Richardson-20 güvenilirlik katsayısı 

kullanılmıĢtır. Güvenirlik bir ölçme aracının ölçme sonuçlarındaki kararlılık derecesidir (Özgüven, 

1998). Analiz sonucunda ölçme aracının Kuder-Richardson-20 güvenilirlik katsayısı 0,76 

bulunmuĢtur. AraĢtırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik düzeyi 

0.70‟dir (TezbaĢaran, 1996). Buna göre baĢarı testinin güvenilir olduğu görülmektedir.  

Tartışma ve Sonuçlar 

AraĢtırma sonucunda geçerliği ve güvenirliği yüksek olan bir baĢarı testi oluĢturulmuĢtur. 

Yapılan madde analizi ile hesaplanan ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik indeksleri çoktan 

seçmeli sorulardan oluĢan Ortaöğretim Müzik Dersi BaĢarı Testinin geçerli ve güvenilir olduğunu 

göstermektedir. BaĢarı testinin son Ģekli 25 çoktan seçmeli sorudan oluĢmaktadır. Testten alınacak 

en yüksek puan 25; en düĢük puan ise 0‟dır. Çoktan seçmeli akademik baĢarı testi 5 seçenekli olup, 

doğru cevaplara “1” yanlıĢ ve boĢ cevaplara “0” puan verilerek toplam 25 puan üzerinden 

değerlendirme yapılmalıdır. GeliĢtirilen bu akademik baĢarı testinin genel müzik eğitiminin 

verildiği ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin biliĢsel baĢarıları düzeylerinin belirlenerek eğitim-

öğretim faaliyetlerinin planlanıp düzenlenmesi bakımından kullanıĢlı ve yararlı bir ölçme aracı 

olduğu düĢünülmektedir.  

Müzik eğitimi alanında geliĢtirilen testler içerisinde biliĢsel testlerden daha çok 

performans testleri öne çıkmaktadır. BiliĢsel davranıĢların duyuĢsal ve deviniĢsel davranıĢlarla 

birlikte bir bütün halinde geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bunlardan herhangi birini göz ardı edip arka 

plana itmenin eğitbilim ilkelerine aykırı bir durum teĢkil edeceği ortadadır. BiliĢsel becerileri 

ölçmek, duyuĢsal ve deviniĢsel becerilere olan etkileri gözlemlemek ve değerlendirmek 

bakımından son derece gerekli ve önemlidir. Kuramsal bilgiye dayanmayan uygulamalar ve ortaya 

çıkaracağı sonuçların çoğu kez yeterince etkili, sağlam, tutarlı ve dengeli olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Müzik eğitiminde kuram ve uygulama birbirlerine zincirleme bağlı olan iç içe 

öğelerdir. Uçan (1997), müzik kuramları eğitiminin bütünüyle daha çok biliĢsel ağırlıklı bir müzik 

eğitimi olduğunu belirtmektedir. Bunun yanında müzik kuramları eğitiminin temel amaçlarından 

birinin bireyin “biliĢsel müzik yeteneği”ni geliĢtirmek ve bu yolla “deviniĢsel müzik yeteneği”ni ve 

“duyuĢsal müzik yeteneği”ni daha iyi tanımasına, anlamasına ve kullanmasına olanak sağlamak 

olduğunu vurgulayarak müzik eğitiminde, müzik kuramları eğitimine gereken yer, önem ve değerin 

verilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.  

Genel müzik eğitiminde müzik kuramları eğitiminin ortaöğretim aĢamasında kapsamca 

geniĢlemesi ve ilerlemesi göz önüne alındığında müzik derslerinde öğrencilerin biliĢsel 

becerilerinin ölçülmesinin önemi belirgin bir biçimde ortaya çıkar. Bu nedenle, müzik derslerine 

yönelik akademik baĢarı testlerinin geliĢtirilmesinin gerekliliği ön plana çıkmaktadır.  
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Bu araĢtırmada geliĢtirilmiĢ olan Ortaöğretim Müzik Dersi BaĢarı Testi, müzik 

öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde diğer yöntemlerle birlikte ele alıp 

kolaylıkla puanlayarak uygulayabileceği bir ölçek olmasının yanı sıra genel müzik eğitiminde 

müzik kuramları eğitimi v.b. konularda çalıĢma yapan araĢtırmacılar tarafından da kullanılabilir 

niteliğe sahiptir.  Yapılacak olan araĢtırmalarda geliĢtirilen bu baĢarı testinin kullanılmasının alana 

önemli katkılar sağlayacağı düĢünülmektedir.  

 Ortaöğretim öğrencilerinin müzik derslerindeki akademik baĢarılarını saptamaya yönelik 

test geliĢtirme çalıĢmalarını içeren araĢtırmalar daha geniĢ örneklem grupları üzerinde 

gerçekleĢtirilmelidir.  Buna paralel olarak bu çalıĢmalar ortaöğretim dıĢında diğer düzeylerde de ele 

alınmalıdır.  Ortaöğretim Müzik Dersi BaĢarı Testi‟ne yazarlar ile irtibata geçerek ulaĢılabilecektir.   
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