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KATA PENGANTAR

p valuasi pembelaiaran adalah evaluasi yang dilakukan oleh pendidikan
I-rterhadap hasil belajar setiap siswa. Evaluasi ini umumnya berkaitan
dengan tiga hal, yakni pengukuran, penilaian, dan evaluasi. pengukuran

mengacu kepada ukuran kuantitatif seperti nilai yang berupa angka.
Penilaian mengacu pada proses pengumpulan informasi melalui peng-
ukuran tersebut. Seperti apakah nilai pengukuran tersebut masuk pada
kategori tingkat A,B,C dan seterusnya. Sedangkan terakhir evaluasi adalah
proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian dan peng-
ukuran tersebut. Seperti apakah nilai yang didapatkan siswa sudah sesuai
dengan acuan kriteria pada pengukuran atau belum, dan bagaimana
tindak lanjutnya.

Evaluasi pembelajaran sangat penting untuk dilakukan oleh pen-
didik karena tidak hanya dilakukan untuk mengetahui hasil belajar
siswa, namun bagaimana penilaian tersebut mampu meningkatkan
kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian,
semoga buku ini dapat berguna bagi seluruh mahasiswa calon guru dan
pembaca lainnya.

Penerbit
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A. KONSEPEVATUASI

Pengertian evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses dalam meren-
canakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlu_
kan untuk membuat berbagai alternatif keputusan. Sedangkan evaluasi
pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengurnpulan
dan penafsiran informasi, dalam menilai (ossessment) keputusan yang
dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Sesuai dengan
pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi mempunyai tiga im_
plikasi berikut ini.

Pertama, evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus, bukan
hanya pada akhir pengajaran, tetapi dimulai sebelum dilaksanakannya
pembelajaran . Kedua, proses evaluasi harus diarahkan ke tujuan tertentu,
yaitu untuk mendapatkan berbagai jawaban tentang bagaimana mem_
perbaiki pembelajaran. Ketiga, evaluasi mengharuskan penggunaan
berbagai alat ukur yang akurat dan bermakna, untuk mengumpulkan
informasi yang dibutuhkan guna membuat keputusan. Dengan demikian,
evaluasi adalah proses yang berkaitan dengan pengumpulan informasi
yang memungkinkan pendidik untuk menentukan tingkat kemajuan
pembelajaran, dan menentukan pembelajaran ke depan agar lebih baik.

Dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran, Norman E
Gronlund (1976) merumuskan pengertian evaluasi sebagai berikut:
"Evaluation... a systematic process of determining the extent to which
instructional objectives are achieved by pupils'i Evaluasi merupakan suatu

Bab 1 Evaluasi Pembelajaran 1



proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan'

I"*p.i.q.rft mana berbagai tujuan pembelajaran telah dicapai oleh

peserta didik.

Dengan kata-kata yang berbeda, namun mengandung Pengertian

,r.t* t.i-rpt. sama, Whrighstone dkk (1956) mengemukakan rumusan

l""t".tt pendidikan sebJgai berikut: "Educational evsluation is the

estimation of the growth o'ld p,.og'""' ol pupils toward obiectives of values

in the cuticulum"' (Evalua'i p"t'aiaiUt' adalah penaksiran terhadap

pertumbuhan dan kemaiuan Peserta didik ke arah berbagai tuiuan atau

nilai ya.tg tetah ditetapkan dalam kurikulum)'

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut sedikitnya ada tiga aspek

yang perlu diperhatikan untuk lebih maKsuo

dengan evaluasi, khususnya evaluasi p

r. Kegiatan evaluasi adalah proses (dalam

O"Irt"t.laran) adalah kegiatan yang terencana dan dilakukan secara

berkeseim6angan' Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir

atau penuttip dari suatu Program tertentu' namun merupakan ke-

giatin yang dilakukan p"dt p"'*'l"an' selama Program berlang-

sung, dan pada akhir p'ogt"t setelah program itu dianggap selesai'

Program yang dimaksuJ di 'it'i 
adalah program satuan pelajaran

yang akan dilaksanakan dalam satu Pertemuan atau lebih' berbagai

Program caturwulan atau

Yang dirancang untuk satu

z. Dalam kegiatan evaluasi dibut

yang menyangkut obiek yang sedang- dievaluasi' Dalam kegiatan

p".rg";....,, data yang dimaksud dapat berupa perilaku atau Penam-

p,UI p"r",a" didik selama mengikuti pela)aran' hasil ulangan atau

tugas-tugas pekeriaan rumah' ttllti t';lttt akhir caturwulan' nilai

midsemester,nilaiufianakhirsemester,dansebagainya'Berdasarkan
data tersebut, selanlutnYa d

dengan maksud dan tuiuan e

Yang Perlu dikemukakan di s

evaluasi sangat bergantung pada kesahihan dan oblektivitas data

yang digunakan dalam pengambilan keputusan'

2 Evaluasi Pembelajaran



3. Setiap evaluasi khususnya evaluasi pembelajaran tidak dapat dile_
paskan dari berbagai tujuan pembelajaran yang tidak dicapai. Tanpa
menentukan atau merumuskan tuiuan terlebih dulu maka tidak
mungkin dapat menilai sejauh mana pencapaian hasil belajar peserta
didik. Hal itu karena setiap kegiatan penilaian membutuhkan suatu
kriteria tertentu sebagai acuan dalam menentukanbatas ketercapaian
objek yang dinilai. Adapun tujuan pembelajaran merupakan kriteria
pokok dalam penilaian.

Dalam hubungannya dengan keseluruhan proses belajar-mengajar,
tujuan pembelajaran dan proses belajar-mengajar, serta prosedur eva_
luasi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain
seperti yang ditunjukkan pada Garnbar r.r berikut.

Tujuan Pembelajaran

ProsesBelajarMengajar<---------------- ProsedurEvaluasi

Stmber: Diolah oleh Penulis

Gambar 1.1 Proses Belajar Mengaiar

Bahan atau materi pembelajaran apa yang akan diajarkan, serta
metode apa yang akan digunakan sangat bergantung pada tujuan pem-
belajaran yang telah dirumuskan. Demikian pula bagaimana prosedur
evaluasi harus dilakukan, serta bentuk tes atau evaluasi mana yang
akan dipakai untuk menilai hasil pembelaiaran harus dikaitkan dan
mengacu kepada bahan, metode pembelajaran yang digunakan, serta
tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dalam penyusunan
Program satuan pelaiaran, program caturwulan, dan program semester,
ketiga komponen tersebut tidak dapat diabaikan bahkan harus selalu
digunakan sebagai acuan. Ada tiga istilah yang terkait dengan konsep
penilaian yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan peserta
didik, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi.

Bab 1 Evaluasi Pembelajaran 3



B. PENGUKURAN, PENILAIAN, DAN EVALUASI

Berikut akan diielaskan mengenai perbedaan penilaian' pengukuran' dan

evaluasi.

1 Pengukuran
Pengukuran (measurement) adalah proses PenetaPan ukuran terhadap

suatu geiala menurut aturan tertentu (Guilford,rg8z)' Pengukuran Pen-

didikan berbasis kompetensi berdasar pada klasiGkasi observasi untuk

kerja atau kemampuan peserta didik dengan menggunakan satu standar'

Pengukuran dapat menggunakan tes atau nontes' Pengukuran pen-

didikan biasa bersifat kuantitatif. Kuantitatif hasilnya berupa angka,

sedangkan kualitatif hasilnya bukan angka (berupa predikat atau Pernya-

taan kualitatif, misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang' sangat kurang)'

disertai deskripsi penjelasan Prestasi peserta didik' Penguiian merupakan

bagian dari pengukuran yang dilanjutkan dengan kegiatan penilaian'

Dalamistilahpengukuranterdapatduahalyaitu..alatukur,,danapa
yang "diukur". AIat ukur tersebut berupa instru men (tes ataupun nontes) '

hr,.rr-".t tes digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif dan

psikomotorik, sedangkan instrumen nontes digunakan untuk mengukur

kemampuan afektiL Pengukuran adalah mengukur sesuatu atau dapat

diartikan sebagai pemberian angka terhadap obfek yang diukur sehingga

dapat mengambarkan karakteristik dari obiek tersebut'

Beberapa pendapat ahli tentang pengukuran adalah sebagai berikut'

Menurut Allen & Yen (1979), pengukuran (measurement) merupakan

penetapan angka bagi individu dengan cara sistematis' yang mencer-

minkan sifat (karakteristik) dari individu' Sedangkan menurut Saifuddin

Azwar (zoto), pengukuran adalah suatu prosedur pemberian angka ter-

hadap atribut atau variabel suatu kontinum' Hasil dari pengukuran

adalah angka. Menurut Saifuddin Azwar, karakteristik dari pengukuran

adalah sebagai berikut.

a. Perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya' mak-

sudnya apa yang diukur adalah atribut atau dimensi dari sesuatu'

bukan sesuatu itu sendiri'

4 Evaluasi Pembelaiaran



b. Hasilnya dinyatakan secara kuantitatif, artinya hasil pengukuran
berwujud angka.

c. Hasilnya bersifat deskriptif, artinya hanya sebatas memberikan angka
yang tidak diinterpretasikan lebih jauh.

2. Penilaian
Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, meng_
analisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta
didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga
menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Fokus
penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam
mencapai standar kompetensi yang ditentukan. pada tingkat mata
pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa Standar Kompetensi
(SK) mata pelajaran yang selanjutnya dijabarkan dalam Kompetensi
Dasar (KD) untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus
dicapai peserta didik adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kualifikasi kemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai_
mana yang diatur dalam Peraturan Menteri pendidikan Nasional RI Nomor
z3 Tahun zoo6 (Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan pendidikan
Dasar dan Menengah). Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh
kemampuan satuan pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran.

Penilaian merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran.
Dengan melakukan penilaian, pendidik mengetahui kemampuan yang
dimiliki peserta didik, ketepatan metode mengajar yang digunakan
dan keberhasilan peserra didik dalam meraih kompetensi yang telah
ditetapkan. Penilaian yang dilakukan harus memiliki asas keadilan yang
tinggi. Artinya, peserta didik diperlakukan sama sehingga tidak merugi-
kan salah satu atau sekelompok peserta didik yang dinilai. Selain itu,
penilaian tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, budaya,
bahasa, gender, dan agama . Penilaian juga merupakan bagian dari proses
pendidikan yang dapat memacu dan memotivasi peserta didik untuk
lebih berprestasi meraih tingkat yang setinggi-tingginya sesuai dengan
kemampuannya.

Bab 1 Evaluasi Pembelajaran 5



Penilaian adalah penafsiran dari hasil pengukuran' Penilaian meru-

pakan cara yang digunakan untuk menilai kinerja individu ataupun

kelompok, sesuai dengan kriteria tertentu guna memperoleh informasi

untuk meniadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan'

Penilaian (assesment) adalah istilah umum yang mencakup semua

metode yang biasa digunakan untuk menilai unjuk keria indMdu atau

kelompok peserta didik. Proses penilaian mencakup pengumpulan bukti

yang menunlukkan pencapaian belajar Peserta didik' Proses penilaian

*".r""k rp pengumpulan bukti yang menunjukkan pencapaian belaiar

peserta didik. Penilaian merupakan suatu Pernyataan berdasarkan

seiumlah fakta umtuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu

(Grif6n & Nix, r99r). Penilaian mencakup semua Proses pembelajaran'

Oleh karena itu, kegiatan penilaian tidak terbatas pada karakteristik

peserta didik saja, tetapi iuga mencakup karakteristik metode mengaiar'

iurikulum, fasilitas, dan administrasi sekolah. Instrumen penilaian

berupa tes tertulis, tes lisan, lembar Pengamatan' pedoman wawancara'

tugas rumah, dan sebagainya' Penilaian juga diartikan sebagai kegiatan

menafsirkan data hasil pengukuran atau kegiatan untuk memperoleh

informasi tentang Pencapaian kemaiuan belajar peserta didik'

Menurut Mahrens & Lehman (:1973.6) penilaian merupakan proses

dalam memperoleh dan memberikan informasi yang berguna sebagai

alternatif pengambilan keputusan' Sedangkan menurut D j emari Mardapi

(zoo8:r), penilaian atau assesment mencakuP semua cara yang digunakan

untuk menilai uniuk keria individu atau kelompok' Penilaian dapat

digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang

dilakukan

Ditiniau dari sudut profesionalisme tugas kependidikan' kegiatan

penilaian merupakan salah satu ciri yang melekat pada pendidik yang

profesional . Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umPan

talik atas proses pembelaiaran ditentukan oleh tingkat keberhasilan

yang dicapai Peserta didik' Dengan demikian' hasil penilaian dapat

ii;J*"., iot.t ukur keberhasilan proses pembelaiaran dan umpan balik

bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas proses pembelaiaran yang

6 Evaluasi Pembelajaran



atau objek. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menginformasikan
keputusan tentang pengalaman belajar dan melaporkan apa yang telah
didapatkan peserta didik.

Penilaian dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekaran

Acuan Norma (PAN) dan Pendekatan Acuan Kriteria lpAK). pendekatan

Acuan Norma (PAN) mengacu pada distribusi normal, yakni dilakukan
pengukuran terlebih dahulu baru ditetapkan kriteria penilaian. Sedang-
kan Pendekatan Acuan Kriteria (PAK) adalah menentukan kriteria
penilaian terlebih dahulu, dan selanjutnya baru dilakukan pengukuran.

3. Evaluasi
Evaluasi (evaluation) adalah penilaian yang sistematik tentang manfaat
atau kegunaan suatu objek (Mehress & Lehmann, r99r). Dalam mela-
kukan evaluasi terdapat judgment untuk menentukan nilai suatu
program yang sedikit banyak mengandung unsur subjektif. Evaluasi
memerlukan data hasil pengukuran dan informasi hasil penilaian
yang memiliki banyak dimensi, seperti kemampuan, kreatiwitas, sikap,
minat, keterampilan, dan sebagainya. OIeh karena itu, dalam kegiatan
evaluasi, alat ukur yang digunakan juga bervariasi bergantung pada jenis
data yang ingin diperoleh. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat
bertahap, maksudnya kegiatan dilakukan secara berurutan, dimulai
dengan pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi.

Evaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai alternatif untuk
memperbaiki program atau kegiatan yang sedang atau sudah dilak-
sanakan. Pengertian evaluasi menurut beberapa ahli adalah sebagai
berikut.

a. Djemari Mardapi (zoo8:8), evaluasi adalah salah satu rangkaian
kegiatan dalam meningkatkan kualitas, serta kinerja atau produk-
tivitas suatu satuan lembaga dalam melaksanakan suatu program.

b. Miller (zoo8: z), evaluasi adalah penilaian kualitatif yang menggu-
nakan hasil pengukuran dari tes dan informasi penilaian untuk
menentukan nilai.

c. Griffin dan Nix (dalam Mardapi, zorz: z6), evaluasi adalah judgment
terhadap nilai atau implikasi dari hasil pengukuran. Hal ini menun-

Bab 1 Evaluasi Pembelajaran 7



jukkan bahwa kegiatan evaluasi selalu didahului dengan kegiatan

pengukuran dan Penilaian.

Tuiuan dari evaluasi adalah untuk meningkatkan kualitas proses dan

memberikan keputusan terhadap suatu program yang dievaluasi, apakah

program tersebut harus diperbaiki, diteruskan, atau bahkan dihentikan.

Selanjutnya, kegunaan dari hasil evaluasi ini adalah sebagai acuan untuk

pengambilankeputusanataukebijakan'Untuklebihlanjut,berikut
perbedaan lebih jetas di antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi'

Pengukuran adalah membandingkan hasil tes dengan standar yang

ditetapkan. Pengukuran bersifat kuantitatif. sedangkan menilai adalah

kegiatan mengukur dan mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran,

atau membanding-bandingkan dan tidak sampai ke taraf Pengam-

bilan keputusan. Penilaian lebih bersifat kualitatif. contoh dari peng-

ukuran: Dari r oo butif soalyang diaiukan dalam tes, Budi meniawab betul

sebanyak 8o butir soal. Betdasarkan contoh tersebut dapat dipahami

bahwa pengukuran itu bersifat kuantitatif'

Dapat disimpulkan bahwa pengukuran adalah proses pemberian

(skor) terhadaP Proses dan hasil pembelafaran' Hal ini tentunya berda-

sarkan kriteria atau ukuran tertentu yang jelas dan sesuai dengan tuiuan

yang telah ditentukan dalam rangka memberikan iudgement' yaittt

berupa keputusan terhadap proses dan hasil pembelaiaran'

Penilaian merupakan suatu proses untuk mengambil keputusan

dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran

hasil belajar, baik yang menggunakan tes mauPun nontes' Contoh

penilaian adalah: Dari too butir soal 8o butir dijawab dengan betul oleh

Budi. Jadi, dapat ditentukan bahwa Budi termasuk anak yang pandai'

EvaluasiMenurutSuharsimiArikunto(zoo4:r)adalahkegiatanuntuk
mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu' dan selaniutnya

informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat

dalammengambilkeputusan.Contohevaluasi:Sefelohmelaluitespeng-
ukuran dan penilaian maka dapat ditentukan bahwa Budi mendapatkan

hasil yang memuaskan dan perlu dipertahankan '
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Pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah kegiatan yang bersifat
hierarki. Artinya, ketiga kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan proses
belajar mengaiar tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta dalam
pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan.

Tabel Contoh Perbedaan Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi

85 B+ Lulus Baik

Lulus Paling Baik

Budi c Belum Lulus

Pipit B Lulus Cukup Baik

Bunga 70 B Lulus Cukup Baik

Nana 90 Lulus Sangat Baik

Pijar B Lulus Cukup Baik
Srlaber: Diolah oleh Pmulis

Keterangan:
1. Skor adalah hasil dari kegiatan pengukuran.
2. Kategori A, A-, B+, Can sejenisnya adalah hasil penilaian_
3. Klasifikasi lulus cukup baik, lulus baik, lulus paling baik, lulus sangat baik adalah

hasil dari evaluasi,

Dengan demikian, kesimpulan dari pengukuran, penilaian, dan eva-
luasi dalam pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut.

r. Pengukuran atau measurement adalah suatu proses atau kegiatan
yang ditujukan untuk menentukan kuantitas yang bersifat numerik.
Pengukuran lebih bersifat kuantitati{ dan bahkan merupakan instru-
men untuk melakukan penilaian. Dalam dunia pendidikan, sesuatu
yang disebut pengukuran adalah proses dalam pengumpulan data
melalui pengamatan empiris (Cangelosi, 1995).

2. Penilaian dalam pembelajaran merupakan suatu cara untuk menda-
patkan beragai informasi yang berkala, kesinambungan, dan menye-
luruh perihal proses dan hasil dari perkembangan peserta didik
melalui proses pembelajaran.

3. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan dalam
menentukan nilai, kriteria, maupun tindakan dalam pembelajaran.

Skor

Andi

Sari

65

78
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C. BEBERAPA PERMENDIKBUD MENGENAI PENiIAIAN

HASIL BELA]AR

Terdapat beberapa Permendikbud mengenai penilaian hasil belaiar' yaitu

sebagai berikut.

r. Berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 53 Tahun 2or5 tentang Penilaian Hasit Belalar oleh Pendidik

dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan

Menengah, Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses

p"ng.rrip.rl"., infor asi/data tentang capaian pembelajaran Peserta

iiait a.t"rn 
"rpek 

sikap, aspek pengetahuan' dan aspek keterampilan

yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan

untuk memantau Proses, kemaiuan bela)ar' dan perbaikan hasil

belaiar melalui Penugasan dan evaluasi hasil belaiar' Penilaian hasil

belaiar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan'

z. Berdasarkan Permendikbud No' 8r A Tahun zor'3 istilah penilaian

(ossessment) terdiri dari tiga kegiatan' yaitu pengukuran' penilaian'

dan evaluasi. Ketiga istilah iersebut memiliki arti yang berbeda meski

saling berkaitan' Pengukuran adalah kegiatan membandingkan

hasil pengam"ta" d"nga" suatu kriteria atau ukuran' Penilaian

adalah proses mettgumfulkan informasi/bukti melalui pengukuran'

menafsirkan, mendeskripsikan' dan menginterpretasi bukti-bukti

hasil pengukuran Evaluasi adalah proses mengambil keputusan

berdasarkan hasil-hasil penilaian'

3. Berdasarkan Permendiktud No'53 Tahun zor5 penilaian hasil belaiar

oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang

capaian pembelaiaran Peserta didik dalam kompetensi sikap spi-

ritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan' dan kompetensi

keterampilan yang dilakukan secata terencana dan sistematis'

selama dan setelah iroses pembelaiaran' Penilaian dilakukan melalui

observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta didik' ulangan' penu-

gasan, tes praktik, proyek dan portofolio yang disesuaikan dengan

karakteristik komPetensi'

4. Berdasarkan Permendikbud No' z3 Tahun zo16 Standar Penilaian

pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup' tuiuan' manfaat'
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prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil bel_
ajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian
hasil belajar peserra didik pada pendidikan dasar dan pendidikan
menengah. Penilaian adalah pengumpulan dan pengolahan informasi
untuk mengukur pencapaian h;,sil belajar peserta didik. pembel_
ajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik, antara peserta
didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam
proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan
hasil belajar peserta didik.

D. TUIUAN DAN FUNGSI EVATUASI
Fungsi evaluasi di dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan
evaluasi iru sendiri. Tujuan dari evaluasi pendidikan itu sendiri adalah
untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat
keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan kurikuler. selain itu,
evaluasi juga dapat digunakan oleh pendidik dan pengawas pendidikan
dalam mengukur atau menilai keefektifan mengajar, kegiatan belajar,
maupun metode mengajar yang digunakan. Dengan demikian, evaluasi
itu dapat dikatakan sangat penting dalam proses belajar mengajar.

Secara rinci, fungsi evaluasi dalam pembelajaran dapat clikelompok_
kan menjadi empat fungsi berikut.
r. Untuk mengetahui seberapa maju dan berkembangnya peserta didik

setelah melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu.
Hasil evaluasi yang didapatkan itu selanjutnya digunakan untuk
memperbaiki cara belajar peserta didik atau mengisi rapor. Hal
itu berarti pula untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan
seorang peserta didik di sekolah atau lembaga pendidikan.

2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. peng_

ajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang
memiliki keterkaitan. Komponen tersebut adalah tujuan, ntateri,
bahan pengajaran, metode belajar, alat dan sumber pelaiaran, serta
alat evaluasi.
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Ketika dihubungkan dengan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem

Instruksional) sebagai salah satu strategi pengembangan program Peng-

ajaran maka kedudukan dan fungsi evaluasi dapat digambarkan pada

Gambar r.z berikut.

Stmbe* Diolah oleh Penulk

Gambar 1.2 Fungsi Evaluasi

a

b.

Alat evaluasi yang telah dikembangkan pada langkah kedua lalu

dilaksanakan pada akhir langkah kelima' yaitu ketika akhir pelak-

sanaan Program.
Hasil evaluasi yang dilakukan pada akhir langkah kelima' di sam-

ping untuk menilai tingkat keberhasilan peserta didik dalam belaiar'

."-*.t juga digunakan untuk umpan balik bagi keselumhan kom-

pon"rt p.og.^-yang sudah disusun dan dilaksanakan untuk menge-

tahui dan menilai berikut ini'

r) Tepat atau tidaknya metode, alat' serta sumber belajar yang

digunakan.

z) Sesuai atau tidaknya materi atau bahan pelaiaran' sefta lenrs

kegiatan belaiar dengan tingkat Perkembangan dan kemampuan

peserta didik.

3) Sesuai atau tidaknya tuiuan instruksional yang sudah diru-

muskan dengan bahan pelaiaran dan kemampuan peserta didik

untuk mencapai berbagai tuiuan tersebut'

4) Sesuai atau tidaknya prosedur dan alat evaluasi yang telah disusun

atau dikembangkan' baik dengan tujuan' materi' atau tingkat

kemamPuan Peserta didik'

Menetapkan Kegiatan Belaiar/Materi
Pelajaran

Merumuskan KomPetensi
Dasar

Merencanakan Program Kegiatan/Metode,
Alat dan Sumber Bela.iar

Mengembangkao Alat
Evaluasi

Melaksanakan Program dan
Evaluasi
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5) Fungsi evaluasi yang kedua ini secara keseluruhan berguna bagi
pendidik atau supervisor untuk mengadakan perbaikan program
serta pelaksanaannya, pada masa yang akan datang atau pada
pertemuan berikutnya.

3. Untuk keperluan Bimbingan dan Konseling (BK). Berbagai hasil
evaluasi yang telah dilaksanakan pendidik terhadap peserta didik
dapat digunakan sebagai sumber informasi atau data bagi pelayanan
BK, oleh para konselor sekolah atau pembimbing lainnya untuk:
a. membuat berbagai diagnosis kelemahan, kekuatan, atau kemam_

puan peserta didik,
b. mengetahui dalam hal apa yang harus diperbaiki atau remedial

dari peserta didik,
c. sebagai dasar untuk menangani berbagai kasus yang terjadi

pada peserta didik,
d. sebagai acuan dalam melayani berbagai kebutuhan peserta didik

untuk membimbing kariernya di masa depan.

4. Untuk mengetahui berbagai keperluan pengembangan dan per_
baikan kurikulum sekolah. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa
hampir setiap saat pendidik melakukan kegiatan evaluasi, untuk
menilai berbagai keberhasilan belajar peserta didik dan menilai
program pembelajaran. Dengan demikian, pendidik juga menilai
isi dan juga materi pelaiaran yang ada di dalam kurikulum. Seorang
pendidik yang dinamis tentunya tidak begitu saja mengikuti apa
yang ada di dalam kurikulum, namun mereka juga menyesuaikan
materi tersebut dengan berbagai materi yang dibutuhkan peserta
didik, lingkungannya, dan juga perkembangan masyarakat. Materi
kurikulum yang sudah tidak sesuai maka tidak digunakan. Benar
adanya bahwa terdapat anggapan mengenai hakikat kurikulum
sekolah yang sebenarnya ditemukan oleh para pendidik.

Meskipun umumnya kurikulum di sekolah Indonesia disusun secara
nasional dan berlaku untuk semua sekolah yang sejenis dan setingkat,
para pendidik dapat ikut serta dalam menyusun kurikulum, duduk
dalam panitia penyusun kurikulum, serta setidaknya memberikan saran
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dan pendapatnya. Sebaliknya, Para penyusun kurikulum umumnya

mencari berbagai masukan dari para pelaksana kurikulum di lapangan'

termasuk pengawas atau pemilik sekolah' kepala sekolah' dan pendidik'

Hal itu karena begitu pentingnya peranan dan fungsi evaluasi bagi

pengembangan dan perbaikan kurikulum '

Fungsi dari penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah untuk

memper:baiki be.bagai kekurangan hasil belaiar peserta didik dalam

hal pengetahuan, keterampilan' dan sikap selama proses pembelaiaran

dalam tiap semester. Hasil dari penilaian ini nantinya digunakan untuk

pemberian pengayaan atau pembelaiaran remedial' Selain itu' penilaian

ini luga dapat berfungsi untuk menentukan keberhasilan belaiar peserta

didik pada kompetensi dasar tertentu' tiap akhir satu semester' satu

tahun pembelafaran, dan sebagainya' Hasil dari penentuan keberhasilan

ini digunakan untuk selaniutnya menentukan nilai rapor' kenaikan kelas'

dan keberhasilan belaiar peserta didik'

Cakupan aspek yang harus dinitai pendidik adalah aspek sikap' penge-

hhuan, dan juga keterampilan' Berikut penf elasannya'

r. Penilaian sikap digunakan untuk mengetahui berbagai tingkat per-

kembangan sikap spiritual dan juga sikap sosial dari peserta didik'

Sikap spiritual misalnya adalah keimanan dan ketakwaan' sedangkan

sikap sosial misalnya adalah toleransi' keria sama' gotong royong'

dan sebagainya. Berdasarkan Permendikbud Nomor z4 Tahun zo16'

mata pelajaran pendidikan agama' budi pekerti' dan PPKN memiliki

kompetensi dasar yang diturunkan dari KI-r dan KI-z sehingga pada

mata pelaiaran ini, keempat kompetensi inti dan kompetensi dasar

menjadi penilaian' Sebaliknya' pada mata pelaiaran lain KI dan

KD-r dan z (sikap spiritual dan sosial) penilaiannya dilakukan hanya

dengan pengamatan pendidik dalam pembelalaran di kelas dengan

menggunakan jurnal'

z. Penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengetahui kemampuan

berpikir peserta didik pada dimensi pengetahuan faktual' konseptual'

prosedural, maupun metakognitif' Tingkat kemampuan proses

14 EvaluasiPembelajaran



berpikir untuk memperoleh pengetahuan dimulai dari tingkat yang
rendah ke tinggi (mengingat, memahami, menerapkan, meng-
analisis, mengevaluasi, dan mencipta. Untuk diketahui, proses dalam
mengingat, memahami, dan menerapkan dikategorikan pada ke-
cakapan berpikir tir^gkat rendah (Lower Order Thinking Skills).
Sementara itu, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dikelom-
pokkan pada kecakapan berpikir tingkat tingg,i (High Order Thinking
Skills). Untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar maka pendidik
harus membuat Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK),

3. Penilaian keterampilan dilakukan untuk menilai kemampuan pe-
serta didik dalam menerapkan pengetahuan ketika melakukan tugas
tertentu di berbagai macam konteks, yang disesuaikan dengan indi-
kator pencapaian kompetensi. Teknik yang dapat digunakan untuk
menilai keterampilan yaitu penilaian produk, penilaian praktik, peni-
laian proyek, dan penilaian portofolio.

Penilaianyang dilakukan pendidik harus dapat meningkatkan kemam-
puan peserta didik dalam proses belajar. Terdapat tiga pendekatan dalam
penilaian, yaitu sebagai berikut.

r. Assessment of learning (penilaian akhir pembelajaran), yaitu peni-
laian yang dilakukan di akhir proses pembelaiaran seperti ujian
sekolah, ujian nasional, dan penilaian lainnyayang berbentuk sumatif.

2. Assesment for learning (penilaian untuk pembelajaran), penilaian
ini dilakukan untuk memberikan pengakuan pada pencapaian hasil
belajar peserta didik ketika proses pembelajaran selesai. Penilaian
ini dilakukan selama proses pembelajaran berialan dan berguna
untuk perbaikan proses belajar mengajar berikutnya. Penilaian ini
umumnya berbentuk tugas, presentasi, proyek, dan juga kuis.

j. Assessment as learning (penilaian sebagai pembelajaran), penilaian
ini berfungsi sebagai formatif dan dilakukan selama proses pem-

belajaran berlangsung. Penilaian ini misalnya berupa penilaian diri
(sef assessment) dan penilaian antarteman.
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E. PRINSIP.PRINSIP DALAM EVALUASI PEMBELA]ARAN

Evaluasi hasil belaiar dapat dikatakan terlaksana dengan baik,iika berpe-

gang pada tiga prinsip dasar berikut.

1. Prinsip Keseluruhan
Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh dikenal dengan prinsip

komperehensif. Dengan prinsip ini maka evaluasi hasil belajar dapat

terlaksana dengan baik, apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara

utuh atau menyeluruh. Perlu diingat bahwa evaluasi hasil belajar itu

tidak boleh dilakukan sePotong-potong, melainkan harus dilaksanakan

secara utuh dan menyeluruh.

2. PrinsipKesinambungan
Prinsip ini dikenal dengan prinsip kontinuitas, yakni evaluasi hasil

belajar yang baik adatah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara

teratur dan sambung-menyambung dari waktu ke waktu.

3. PrinsipObjektivitas
Prinsip obiektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belaiar

dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari

faktor-faktor yang sifatnya subjektif.

Seorang pendidik iuga harus memerhatikan berbagai prinsip dalam

menilai hasil belaiar peserra didiknya. Prinsip-prinsip tersebut adalah

sebagai berikut.

r. Sahih. Penilaian yang dilakukan pendidik dapat sahih ketika dila-

kukan berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang

diukur, dan menggunakan instrumen pengukuran yang jelas'

2.objektif.PendidiktidakmemasukanpenilaianSecarasubjektif.
Dengan demikian, digunakan pedoman penilaian (rubrik) sehingga

dapat menyamakan antara persepsi penilai dan memperkecil subjek-

tivitas.

3. Adil. Penilaian harus sesuai dengan hasil nyata capaian belaiar Peserta

didik dengan kompetensi yang dinitai.
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4. Terpadu. Penilaian oleh pendidik adalah salah saru komponen yang
tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran, dan mengacu
pada kompetensi yang diajarkan pada proses pembelajaran.

5. Terbuka. Prosedur dan kriteria penilaian harus terbuka dan jelas,

serta diketahui oleh pendidik dan peserta didik. peserta didik atau
pengguna hasil penilaian harus tahu proses dan acuan apa yang
dipakai untuk merumuskan penilaian.

6. Menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian yang dilakukan oleh
pendidik harus mencakup semua aspek kompetensi, dengan meng-
gunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan instrumen.
Penilaian itu juga dilakukan sepanjang proses pembelajaran, dan
menggunakan pendekatan ossessment as learning, for learning, dan
of learning secara seimbang.

7. Sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap
dengan mengikuti berbagai langkah baku. Hal ini diawali dengan
pemetaan, yaitu mengidentifikasi, menganalisis KD, dan indikator
ketercapaian KD. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut
selanjutnya dipetakan teknik penilaian, bentuk instrumen, dan waktu
penilaian yang sesuai.

8. Beracuan kriteria penilaian. Penilaian dilakukan sesuai dengan acuan
kriteria minimal yang telah ditetapkan- Peserta didik yang telah
mencapai batas tersebut maka dinyatakan tuntas, sedangkan peserta
didik yang belum mencapai batas harus menjalani remedial.

9. Akuntabel. Hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan dari segi

teknik, prosedur, maupun hasilnya. Selain penilaian dilakukan secara

sahih, objektif, adil, dan terbuka, namun penilaian juga harus memi-
liki makna bagi peserta didik dan juga proses pembelajarannya.

F. TEKNIK, PROSEDUR, DAN PEMANFAATAN HASIL
BELA'AR PESERTA DIDIK

Berikut akan dijelaskan lebih rinci mengenai hasil belajar peserta didik.
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1 8 Evaluasi Pembela.iaran

1. Teknik Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik
Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai instrumen

penilaian berupa tes, pengamatan, Penugasan perseorangan atau ke-

lompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi

dan tingkat perkembangan Peserta didik. Penilaian ini d;lakukan oleh

pendidik untuk memantau Proses, kemajuan belalar, dan perbaikan

hasil belalar melalui penugasan dan pengukuran pencapaian satu atau

lebih Kompetensi Dasar. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan

keterampilan oleh pendidik disampaikan dalam bentuk angka atau

deskripsi. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti

pembelajaran remedial.

Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi atau teknik

lainnya yang relevan. Teknik penilaian observasi dapat menggunakan

instrumen seperti lembar observasi atau buku jurnal. Teknik penilaian

lain yang dapat digunakan yaitu penilaian diri dan penilaian antarteman.

Penilaian diri dan penilaian antarteman dapat digunakan dalam rangka

pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik. Setelah itu, hasil

penilaian ini dapar dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari hasil

penilaian sikap oleh pendidik. Hasil penilaian pencapaian sikap oleh

pendidik disampaikan dalam bentuk Predikat atau deskripsi'

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik. Pendidik

dapat memilih teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik

kompetensi dasar, indikator, atau tujuan pembelajaran yang akan

dinilai. Berbagai hal yang akan dilakukan dalam proses penilaian perlu

ditetapkan terlebih dahulu pada saat menyusun Rencana Pelaksanaan

pembelajaran (RPP). Teknik yang biasa digunakan adalah tes tertulis,

tes lisan, dan penugasan. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan oleh

pendidik disampaikan dalam bentuk angka atauPun deskripsi'

penilaian keterampilanyakni penilaianyang dilakukan untuk melihat

sejauh apa kemampuan Peserta didik dalam menerapkan pengetahuan,

ketika melakukan tugas tertentu pada berbagai macam konteks sesuai

dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat

dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian

produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio' Teknik penilaian



keterampilan yang digunakan kemudian dipilih sesuai dengan karak-
teristik KD pada KI-4. Hasil penilaian pencapaian keterampilan oleh
pendidik disampaikan dalam bentuk angka maupun deskripsi.

2. Prosedur Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik
Pada umumnya, prosedur penilaian hasil belajaroleh pendidik mencakup
beberapa hal berikut.

a. Penyusunan rencana penilaian yang meliputi: t) menetapkan tu-
juan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun, z)
menyusun kisi-kisi penilaian, 3) membuat instrumen penilaian berikut
pedoman penilaian, dan 4) melakukan analisis kualitas instrumen.

b. Pelaksanaanpenilaian.

c. Pengolahan, analisis, dan interpretasi dari hasil penilaian.

3. Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian
Berikut penjabarannya lebih lanjut.

a. Perencanaan Peniloian
Perencanaan penilaian oleh pendidik adalah kegiatan perancangan peni-
laian yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Peren-
canaan dilakukan untuk menentukan tujuan penilaian dan KD tertentu
akan dinilai menggunakan bentuk apa, teknik apa, berapa flekuensinya,
untuk apa pemanf,aatannya, serta bagaimana tindak lanjutnya. Peren-
canaan penilaian tersebut harus dilaksanakan secara sistematis agar
tujuan dapat tercapai. Perancangan penilaian dilakukan ketika penyr-
sunan RPP berdasarkan silabus. Berbagai langkah penting dalam peren-
canaan penilaian meliputi: menetapkan tujuan penilaian, menentukan
bentuk penilaian, memilih teknik penilaian, menyusun kisi-kisi, menu-
lis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal, serta menyusun
pedoman penskoran.

b. Pelo,ksang.anPenilojoI
Pelaksanaan penilaian merupakan eksekusi atas perencanaan penilaian.
Waktu dan frekuensi pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan
pemetaan dan perencanaan yang dilakukan oleh pendidik, yang sesuai
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pada program semester dan program tahunan. Berdasarkan bentuknya,

pelaksanaan penilaian terutama untuk penilaian pengetahuan dan peni-

laian keterampilan terdiri dari pelaksanaan Penilaian Harian (PH) dan

Penilaian Tengah Semester (PTS). Penilaian harian dilaksanakan setelah

serangkaian kegiatan pembelaiaran berlangsung sebagaimana yang

direncanakan dalam RPP. Penilaian Tengah Semester (PTS) merupakan

kegiatan penilaian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kom-

petensi dasar mata pelajaran, ketika kegiatan pembelajaran telah ber-

langsung 8-9 minggu. Cakupan PTS meliputi seluruh KD pada periode

tersebut.

Frekuensi penilaian yang dilakukan oleh pendidik ditentukan ber-

dasarkan hasil pemetaan penilaian, dan selaniutnya dicantumkan pada

program tahunan dan Program semester. Penentuan frekuensi penilaian

tersebut didasarkan pada analisis KD. Berbagai KD yang "gemuk" dapat

dinilai tebih dari r (satu) kali, sedangkan berbagai KD yang "kurus"

dapat disatukan untuk sekali penilaian atau diujikan bersama. Dengan

demikian, frekuensi dalam penilaian atau ulangan pada satu semester

dapat bervariasi, dan tergantung pada tuntutan KD dan hasil pemetaan

oleh pendidik.

Penilaian sikap dilakukan oleh pendidik mata pelajaran (selama

proses pembelaiaran pada jam pelaiaran) atau di luar iam pembelaiaran,

pendidik Bimbingan Konseling (BK), dan wali kelas (selama Peserta

didik di luar jam pelajaran). Penilaian sikap spiritual dan sosial dilakukan

secara terus-menerus selama satu semester. Penilaian sikap spiritual dan

sosial di dalam kelas mauPun di luar iam pembelajaran dilakukan oleh

pendidik mata pelajaran, wali kelas, dan pendidik BK. Pendidik mata

pelajaran, pendidik BK, dan wali kelas mengikuti perkembangan sikap

spiritual dan sosial, serta mencatat perilaku peserta didik yang sangat

baik atau kurang baik dalam iurnal setelah perilaku tersebut dapat

diamati atau menerima laporan tentang perilaku peserta didik'

c. Pengolahan Hasil Penilaian
Pengolahan hasil penilaian sikap untuk membuat deskripsi nilai/per-

kembangan sikap selama satu semester.
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r) Pendidik mata pelajaran, wali kelas, dan pendidik BK masing-masing
mengelompokkan (menandai) berbagai catatan sikap pada jurnal
yang dibuatnya ke dalam sikap spiritual dan sikap sosial (apabila
pada jurnal belum ada kolom butir nilai).

z) Pendidik mata pelajaran, wali kelas, dan pendidik BK masing_masing
membuat rumusan deskripsi singkat sikap spiritual dan sikap sosial,
berdasarkan berbagai catatan jurnal untuk setiap peserta didik.

) Wali kelas mengumpulkan deskripsi singkat sikap dari pendidik
mata pelajaran dan pendidik BK. Dengan memperhatikan deskripsi
singkat sikap spiritual dan sosial dari pendidik mata pelajaran,
pendidik BK, dan wali kelas yang bersangkutan, wali kelas menyim_
pulkan (merumuskan deskripsi) capaian sikap spiritual dan sosial
setiap peserta didik.

4 Pelaporan hasil penilaian sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi.
Pada penilaian pengetahuan, nilai pengetahuan didapatkan dari
hasil Penilaian Harian (PH), Penilaian Tengah Semester (pTS), dan
Penilaian Akhir Semester (PAS) yang dilakukan dengan beberapa
teknik penilaian sesuai tuntutan KD. penulisan capaian pengetahuan
pada rapor menggunakan angka pada skala o - roo dan deskripsi.
Sedangkan pada penilaian keterampilan, nilai tersebut didapatkan
dari hasil penilaian praktik, produk, proyek, dan portofolio. Hasil
penilaian dengan teknik praktik dan proyek dirata-rata untuk mem_
peroleh nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajaran. Seperti
pada pengetahuan, penulisan capaian keterampilan pada rapor meng_
gunakan angka pada skala o - roo dan deskripsi.

d, Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil penilo.ian
Berdasarkan pengolahan hasil penilaian, pendidik membuat laporan
hasil penilaian. Hasil penilaian dapat berbentuk rekap nilai peserta
didik atau nilai pada masing-masing lembar jawabannya, serta bentuk
lain sesuai dengan tujuannya. Rekap nilai atau lembar jawaban begitu
diperlukan bagi peserta didik untuk mengetahui materi yang sudah
dikuasai, dan materi yang belum dikuasainya sehingga dapat digunakan
sebagai acuan untuk belajar lebih baik.
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Pelaporan hasil penilaian )uga dalam bentuk raPor untuk setiaP

semester. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemam-

puan dan perkembangan Peserta didik' Di samping itu' hasil penilaian

i.p", jrg" -"mberikan gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada

,aiu".t p"ndidikan. Berdasarkan hasil penilaian' kita dapat menentukan

langkah atau uPaya aPa yang harus dilakukan untuk meningkatkan

krrlit", proses dan hasil belaiar oleh pendidik' satuan pendidikan'

orangtua, peserta didik, dan pemerintah'

Hasil penilaian yang didapatkan harus diinformasikan langsung

kepada Peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

peserta didik (assessment as leorning), pendidik (assessm entfor learning) '

drr, ,",rr"., pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung (me-

lalui pengamatan harian) mauPun setelah beberapa kali program pem-

belajaran (PTS), atau setelah selesai program pembelaiaran selama saru

semester (PAS) ' Penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan tuiuan

untuk memperoleh nilai guna pengisian raPor maka penilaian ini meru-

pakan ossessm ent of learning' Hasil analisis penilaian pengetahuan berupa

informasi tentang peserta didik yang telah mencapai Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) dan peserta didik yang belum mencapai KKM' Bagi

peserta didik yang belum mencapai KKM maka perlu ditindaklaniuti

dengan diadakannya remedial, sedangkan bagi peserta didik yang telah

mencapai KKM diberikan pengayaan'
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G.'ENIS.]ENIS EVALUASI

Jenis-lenis untuk melakukan evaluasi yang dapat dilakukan oleh pendidik

terhadap Peserta didik berdasarkan Permendiknas No' zo Tahun zooT'

r. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian

kompetensi Peserta didik secara berkelaniutan dalam proses pem-

belajaran, untuk memantau kemaiuan' melakukan perbaikan pem-

belajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik'

z. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik

untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta didik setelah me-

nyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih'



H. RANGKUMAN
Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses berkelanjutan tentang
pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai setiap kepu-
tusan yang dibuat dalam rangka merancang suatu sistem pembel-
ajaran. Sesuai dengan pengertian ters€but maka setiap kegiatan evaluasi
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t. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik
setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan
ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh
KD pada periode tersebut.

4. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pen_
didik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di
akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang
merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.

5. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik
di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi
peserta didik, di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang
menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh
indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

6. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian
kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh saruan pendidikan
untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan
salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata
pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam
ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok
mata pelajaran agama dan akhlak mulia, serta kelompok mata
pela,jaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam
POS Ujian Sekolah/Madrasah.

7. Ujian Nasional yang disebut UN adalah kegiatan pengukuran pen-
capaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran
tertentu, dalam kelompok mata pelaiaran ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional pen-

didikan.



memPunyai tiga implikasi ' Pertama

terus-menerus, bukan hanya pada a

sebelum dilaksanakannya pembelaia

diarahkanketuluantertentu,yaituuntukmendapatkanberbagaijawaban
mengenai bagaimana memPerba

menuntut Penggunaan berbagai al

mengumpulkan informasi yang dibut

;;";" iemikian, evaluasi adalah proses yang berkaitan dengan

p*Jr*prrf"., informasi yang membuat pendidik dapat menentukan

ii*U* L*"!rr",, p"*b"t"1t-t"t" dan bagaimana- pembelajaran lebih

baik ke dePannYa.

Pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki pengertian yang ber-

beda-beda. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk meng-

ukur atau membandingkan suatu fakta pada oblek yang akan diukur

terhadap kriteria atau standar yang sudah ditetapkan' Pengukuran

Iebih cenderung bersifat kuantitatif' bahkan meniadi instrumen untuk

melakukan Penilaian'
penilaian adalah serangkaian kegiatan guna memperoleh' meng-

analisis, dan menafsirkan data perihal proses dan hasil belaiar peserta

didik yang dilakukan secara berkala' sistematis' berkesinambungan'

dan menyeluruh' Dengan demikian' hasil penilaia" t"'t::11",;r]t;|

aian terhadaP

dilaksanakan

Evaluasi adalah suatu proses memperoleh'

dan menyediakan informa'i yt"g begitu diperlukan untuk membuat

b"b.r.p. "lt".natif 
dalam pengambilan keputusan dan informasi'

l.

2

LATIHAN
Sebutkan pengertian evaluasi pembelaiaran!

Jelaskan perbedaan pengukuran' penilaian' dan evaluasi dan serta-

kan contoh!

Jekaskan tuluan dan fungsi evaluasi!
]

24 EvaluasiPembelaiaran



BAB RUANG LINGKUP
EVALUASI
PEMBELAIARAN

l-----

A. RUANG L!NGKUP EVALUAS! PEMBETA,ARAN: PERSPEK.
TIFHASIT BELA'AR

Benyamin S. Bloom (dalam Arifin, zorz) menyatakan bahwa hasil belajar
dibagi ke dalam tiga domain, yaitu kognitif, afektifl dan psikomotor. pada

tiap domain ini terdapat beberapa ienjang kemampuan, dari yang paling
mudah sampai pada yang paling sulit dan kompleks. Berikut berbagai
penielasan dari beberapa domain tersebut.

1. Kognitif (Cognitive)
Dalam segi kognitif ini terdapat enam jenjang kemampuan, yaitu sebagai
berikut.

a. Pengetahuan (knowledg e), adalah suatu jenjang kemampuan yang
mengharuskan peserta didik agar mampu mengenali dan mengetahui
berbagai konsep, fakta, atau istilah. Peserta didik tidak diharuskan
untuk dapat memahami atau mengerti dalam penggunaannya.
Kata kerja yang dapat dipakai pada tahap pengetahuan ini adalah
mendefinisikan, memberikan, mengidentifikasi, memberi nama,
menyrsun daftar, mencocokkan, menyebutkan, membuat garis besar,

menyatakan, dan memilih.
b. Pemahaman (comprehension), adalah suatu jenjang kemampuan

yang mengharuskan peserta didik agar mampu memahami dan
mengerti perihal materi pela,iaran yang diajarkan guru dan mampu
menggunakannya tanpa harus menghubungkannya dengan berbagai

2
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C

hal lain. Kemampuan ini terdiri dari tiga hal yaitu menerjemahkan,

menafsirkan, dan mengekstrapolasi (memperluas data)' Kata keria

yang dapat dipakai pada tahap pemahaman ini adalah mengubah,

mempertahankan, membedakan, memprakirakan, menjelaskan,

menyimpulkan, memberi contoh, meramalkan, dan meningkatkan'

Penerapan (application), adalah suatu jenlang kemampuan yang

mengharuskan Peserta didik untuk memakai berbagai ide umum,

tata cara, metode, prinsip, maupun berbagai teori dalam situasi baru

dan juga konkret. Kata keria yang dapat dipakai Pada tahap Pene-

rapan ini adalah mengubah, menghitung, mendemonstrasikan,

mengungkapkan, mengerjakandenganteliti, menialankan, memani-

pulasikan, menghubungkan, menuniukkan, memecahkan, dan

menggunakan.

Analisis (onolysis), adalah suatu ienjang kemampuan yang meng-

haruskan peserta didik untuk dapat menjelaskan suatu situasi

maupun keadaan tertentu ke dalam berbagai unsur dan komponen

pembentuknya. Kemampuan analisis dapat dibagi menjadi tiga,

yakni analisis unsur, analisis hubungan, dan analisis prinsip-prinsip

yang terorganisasi. Kata kerja yang dapat dipakai adalalah mengurai,

membuat diagram, memisah-misahkan, menggambarkan kesim-

pulan, membuat garis besar, menghubungkan, dan merinci'

Sintesis (synthesis), adalah suatu ieniang kemampuanyang mengha-

ruskan peserta didik untuk dapat menghasilkan sesuatu hal yang

baru. Hal itu dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa

faktor. Hasil yang diperoleh pada tahap ini nantinya berupa tulisan'

rencana, mauPun mekanisme. Kata kerja yang dapat dipakai adalah

menggolongkan, menggabungkan, memodifikasi, menghimpun' men-

ciptakan, merencanakan, merekonstruksikan, menyusun, membang-

kitkan, mengorganisir, merevisi, menyimpulkan, dan menceritakan'

Evaluasi (evaluation), adalah suatu f eniang kemampuan yang

mengharuskan Peserta didik untuk mampu melakukan evaluasi pada

suatu situasi, keadaan, Pernyataan, mauPun konsep berdasarkan

kriteria tertentu. Hal yang penting dalam tahap iniyaitu menciptakan

suatu kondisi sehingga peserta didik dapat mengembangkan kriteria

d

e

f.
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atau patokan untuk mengevaluasi sesuatu. Kata kerja yang dapat
dipakai adalah menilai, membandingkan, mempertentangkan,
mengkritik, membeda-bedakan, mempertimbangkan kebenaran,
menyokong, menafsirkan, dan menduga.

2. Afektif (Affectivel
Segi afektif adalah suatu internalisasi sikap yang mengacu pada pertum-
buhan batin, dan kemudian peserta didik menyadari tentang nilai
tersebut dan berusaha untuk mengambil sikap. Setelah mengambil sikap
maka nilai tersebut akan membentuk suatu tingkah laku dalam kese-
hariannya. Segi afektif terdiri dari berbagai jenjang berikut.
a. Kemauan menerima (receiving), adalah suatu jenjang kemampuan

yang mengharuskan peserta didik untuk memiliki kepekaan kepada
suatu fenomena atau rangsangan tertentu. Kepekaan ini dimulai dari
peserta didik yang menyadari kemampuanya dalam menerima dan
memperhatikan. Kata kerja yang dapat dipakai adalah menanyakan,
memilih, menggambarkan, mengikuti, memberikan, berpegang
teguh, menjawab, dan menggunakan.

b. Kemauan menanggapi (responding), adalah suatu jeniang kemam-
puan yang mengharuskan peserta didik untuk dapat memiliki
kepekaan terhadap suatu fenomena, namun juga mampu bereaksi
terhadap fenomena itu. Penekanan pada kemampuan ini adalah
peserta didik mampu menjawab secara sukarela dan juga membaca
meski tanpa ditugaskan. Kata kerja yang dapat dipakai adalah men-
jawab, membantu, memperbincangkan, memberi nama, menun-
jukkan, mempraktikkan, mengemukakan, membaca, melaporkan,
menuliskan, dan memberitahu, mendiskusikan.

c. Menilai (valuing), adalah suatu jenjang kemampuan yang meng-
haruskan peserta didik untuk dapat menilai suatu objek, fenomena,
maupun tingkah laku tertentu dengan konsisten. Kata kerja yang
dapat dipakai adalah melengkapi, menerangkan, membentuk, meng-
usulkan, mengambil bagian, dan memilih.

d. Organisasi (organization), adalah suatu kemampuan yang meng-
haruskan peserta didik untuk dapat menyatukan berbagai nilai
yang berbeda, memecahkan masalah, dan membentuk suatu sistem



nilai. Kata kerja yang dapat dipakai adalah mengubah, mengatur,

menggabungkan, membandingkan, mempertahankan, menggene-

ralisasikan, dan memodifikasi.

3. Psikomotor (PsYchomotorl
Segi psikomotor adalah kemampuan peserta didik dalam hal gerakan

tubuh dan juga bagian-bagiannya. Gerakan tersebut di mulai dari gerakan

sederhana hingga gerakan yang paling sulit. Perubahan pola gerakan

dapat menghabiskan waktu setidaknya 3o menit. Kata kerja yang dapat

dipakai disesuaikan pada kelompoknya masing-masing, yakni sebagai

berikut.

a. Muscular or motor skill, dalam hal ini adalah mempertontonkan

gerak, menuniukkan hasil, melompat, menggerakkan, dan menam-

pilkan.
b. Manipulations of materials or objects, dalam hal ini adalah mere-

parasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan

membentuk.
c. Neuromusculo r coordination, dalam hal ini adalah mengamati, mene-

rapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, memasang,

memotong, menarik, dan menggunakan.

Sesuai dengan Taksonomi Bloom yang sudah dijelaskan sebelumnya

maka kemampuan peserta didik dapat dibagi dua, yaitu tingkat tinggi

dan tingkat rendah. Kemampuan pada tingkat rendah adalah berupa

pengetahuan, pemahaman, dan juga pengaplikasian, sedangkan ke-

m.rmpuan tingkat tinggi berupa menganalisis, sintesis, mengevaluasi,

dan juga kreativitas. Dengan demikian, kegiatan seperti menghapal

yang dilakukan oleh Peserta didik merupakan jenis kemampuan

tingkat rendah. Berdasarkan cara berpikir, kemampuan berpikir tingkat

tinggi dibagi dibagi meniadi dua, yakni berpikir kritis dan juga kreatif.

Berpikir kritis adalah kemampuan peserta didik dalam memberikan

suatu rasionalisasi terhadap sesuatu dan mampu memberikan penilaian

terhadapnya. Sedangkan berpikir kreatif yaitu kemampuan peserta didik

dalam membuat suatu generalisasi dengan menggabungkan, mengubah'

atau mengulang kembali berbagai ide tersebut'
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Kemampuan peserta didik yang rendah dalam berpikir sehingga
mereka hanya mampu menghapal, dapat diakibatkan oleh guru yang
dalam melakukan penilaian atau evaluasi sekadar mengukur dari tingkat
kemampuan yang rendah saja. Hal itu tentunya membuat peserta didik
kurang mampu untuk berpikir pada tingkat tinggi karena guru tidak
memfasilitasi perkembangkan cara berpikir tersebut.

B. RUANG L!NGKUP EVALUASI PEMBELA]ARAN: PERSPEK.
TI F SISTEM PEMBELAIARAN

Ruang lingkup evaluasi pembelajaran harusnya mengacu pada tujuan
evaluasi pembelajaran. Hal ini tentunya agar apa yang akan dievaluasi
dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu tujuan dari
adanya evaluasi pembelajaran yaitu untuk dapat mengetahui sejauh apa

efektivitas dan efisiensi pada suatu sistem pembelajaran, yang termasuk
tuiuan, materi, media, sumber belajar, lingkungan, metode, peserta didik,
guru, maupun sistem penilaian. Ruang lingkup pembelajaran secara

keseluruhan adalah berikut ini.

1. Program Pembelajaran
Program pembelajaran merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup
evaluasi pembelajaran yang penting untuk diketahui. Berikut beberapa

bagian dari program pembelajaran.

a. Tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar, adalah target yang

harus dikuasai oleh peserta didik pada setiap pokok bahasan. Kriteria
yang dapat dipakai untuk mengevaluasi suatu tujuan pembelajaran

umum maupun suatu kompetensi dasar, yaitu: keterkaitannya
dengan rufuan kurikuler atau standar kompetensi dari tiap-tiap
mata pelajaran dan tujuan kelembagaan, kejelasan rumusan pada

tiap kompetensi dasar, kesesuaian tuiuan pembelajaran pada tingkat
perkembangan peserta didik, pengembangannya dalam bentuk hasil

belaiar dan juga indikator, penggunaan kata kerja operasional dalam

indikator, berbagai unsur penting dalam kompetensi dasar, serta

hasil belajar dan indikator.
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b Materi pembelaiaran, adalah isi kurikulum mengenai berbagai topik

atau pokok bahasan dan subtopik bahasan beserta rinciannya pada

tiap bidang studi atau mata pelajaran. Isi kurikulum ini mem-

punyai tiga unsur, yakni logika (pengetahuan mengenai benar atau

salah dengan berdasarkan prosedur keilmuan), etika (pengetahuan

mengenai berbagai hal yang baik dan buruk), dan estetika (penge-

tahuan mengenai keindahan). Materi pembelajaran dapat dibagi

menjadi enam jenis, yakni fakta, konsep atau teori, prinsip, Proses,

nilai dan keterampilan. Kriteria yang dapat dipakai adalah: kese-

suaiannya dengan kompetensi dasar dan hasil belajaq ruang lingkup

materi, urutan logis materi, kesesuaiannya dengan tingkat perkem-

bangan dan kebutuhan Peserta didik, serta waktu yang tersedia'

Metode pembelaiaran adalah cara guru dalam penyampaian materi

pembelajaran, berupa metode tanya jawab, metode diskusi, metode

ceramah, metode pemecahan masalah, dan sebagainya' Kriteria

yang dapat dipakai adalah kesesuaiannya dengan kompetensi dasar

dan hasil belaiar, kesesuaiannya dengan kondisi kelas dan sekolah,

kesesuaiannya dengan tingkat Perkembangan peserta didik, kemam-

puan guru dalam menggunakan metode, waktu, dan sejenisnya'

Media pembelaiaran, adalah berbagai alat yang digunakan untuk

membantu guru dalam penyampaian pelajaran' Media pembelajaran

yang digunakan dapat berupa media audio, media visual, dan media

audiovisual. Media pembelaiaran memiliki kriteria yang mirip dengan

kriteria metode Pembelaiaran.
Sumber belajar, adalah berupa orang, alat, teknik, pesan, latar, dan

lain-lain. Sumber belaiar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis'

yakni sumber belafar yang dirancang dan juga sumber belajar yang

digunakan. Kriteria yang digunakan sama dengan kriteria pada metode

pembelaiaran.

Lingkungan, yaitu khususnya lingkungan sekolah dan lingkungan

keluarga. Kriteria yang digunakan adalah hubungan antara Peserta

didik dengan teman sekelas atau sekolah mauPun di luar sekolah'

guru dan orangtua, keluarga, dan sejenisnya'

c

d

e

f.
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C. Penilaian proses dan hasil belajar, yakni yang menggunakan tes
maupun nontes. Kriteria yang dipakai adalah adanya kesesuaian
dengan kompetensi dasar, hasil belajax dan indikator; adanya kese_
suaian dengan tujuan dan fungsi penilaian, unsur-unsur penting
yang terkandung dalam penilaian, berbagai aspek yang dinilai, adanya
kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik, jenis, dan
alat penilaian.

2. Proses Pelaksanaan Pembelajaran
Berikut merupakan proses pelaksanaan pembelajaran yang harus dike-
tahui ketika melakukan evaluasi pembelajaran.

a. Kegiatan, dalam hal ini terdiri dari jenis kegiatan, prosedur pelak_
sanaan pada tiap jenis kegiatan, sarana pendukung, efektivitas dan
efisiensi, dan lainlain.

b. Guru, dalam hal ini mengenai penyampaian materi, berbagai
kesulitan guru, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusi{,
menyiapkan berbagai alat dan perlengkapan yang diperlukan, mem_
bimbing peserta didik, penggunaan teknik penilaian, penerapan
kedisiplinan kelas, dan lain-lain.

c. Peserta didik, dalam hal ini berupa peran peserta didik dalam
kegiatan belajar dan bimbingan, memahami jenis kegiatan, menger-
jakan berbagai tugas, keaktifan, motivasi, perhatian, sikap, minat,
umpan balik, pelaksanaan praktik dalam situasi yang nyata, kesulitan
belajar, waktu belajar, istirahat, dan lain-lain.

3. Hasil Pembelajaran
Hasil pembelajaran merupakan salah satu ruang lingkup pembelajaran.
Hasil pembelajaran ini tentunya dilihat untuk jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang. langka pendek yaitu yang sesuai dengan
capaian indikator, jangka menengah yang sesuai pada pencapaian target
mata pelajaran, dan jangka panjang yaitu realitas ketika peserta didik
berbaur di masyarakat.
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C. RUANG LINGKUP EVALUASI PEMBELA,ARAN: PERSPEK.

TIF PROSES DAN HASIL BELA)AR

Berikut beberapa hal yang termasuk pada ruang lingkup evaluasi pem-

belaiaran menurut perspektif proses dan hasil belaiar'

di dalamnYa.

1. SikaP
Salah satu bagian pada perspektif proses dan hasil belajar adalah sikap'

Berikut ini merupiakan pernyataan yang terkandung di dalamnya'

a. Apakah sikap dari Peserta didik telah sesuai dengan apa yang diha-

rapkan?

b. Bagaimanakah sikap peserta didik kepada guru' pelajaran' orangtua'

suasa.ra sekolah, lingkungan, metode' maupun media pembelaiaran?

c. Bagaimana sikap dan iuga tanggung iawab Peserta didik di berbagai

tugas yang diberikan oleh guru di sekolah?

d. Bagaimana sikap peserta didik terhadaP tata tertib sekolah dan iuga

kepemimPinan kePala sekolah?

2. Pengetahuan dan Pemahaman Peserta Didik terhadap

Pelajaran
Salah satu bagian dari perspektif proses dan hasil belaiar adalah berupa

p".rg"t.hrr., dan pemahaman peserta didik terhadap pelajaran' Berikut

ini merupakan pernyataan yang terkandung di dalamnya'

a. Apakah Peserta didik telah mengetahui dan memahami berbagai

tugasnya sebagai warga negara' masyaraka ' 
warga sekolah' sebagai

anak ketika di rumah, dan seienisnya?

b. Apakah Peserta didik telah mengetahui dan memahami berbagai

materi yang sudah dialarkan oleh guru?

3. Kecerdasan Peserta Didik

Salah satu bagian dari perspektif proses dan hasil belaiar adalah kecer-

d.rr., p""".tJidik. Berikut ini merupakan Pernyataan yang terkandung
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a. Apakah peserta didik telah sampai pada taraf tertentu dan sudah
dapat memecahkan berbagai masalah yang ia hadapi, khususnya
dalam pelajaran?

b. Bagaimanakah cara guru dalam meningkatkan kecerdasan peserta
didik?

5. Keterampilan
Salah satu bagian dari perspektif proses dan hasil belajar adalah kecer-
dasan dalam bidang keterampilan. Berikut ini merupakan pernyataan
yang terkandung di dalamnya.

a. Apakah peserta didik telah memiliki keterampilan khususnya?
b. Apakah peserta didik telah terampil menggunakan tangannya untuk

melakukan keterampilan khusus tersebut, baik dalam bidang meng-
gambar, otomoti{, dan lain-lain.

D. RANGKUMAN

Ruang lingkup evaluasi pembelajaran memiliki beragam jenis, yakni
ruang lingkup evaluasi pembelajaran berdasarkan perspektif hasil
belajar, berdasarkan perspektif sistem pembelajaran, serta berdasarkan
perspektif proses dan hasil belajar. Dalam perspektif hasil belajar,
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4. Kecerdasan Jasmani/Kesehatan
Salah satu bagian dari perspektif proses dan hasil belajar adalah kecer-
dasan jasmani/kesehatan. Berikut ini merupakan pernyataan yang ter-
kandung di dalamnya.

a. Apakah jasmani peserta didik telah berkembang secara harmonis?
b. Apakah peserta didik telah mampu menggunakan semua anggota

badannya dengan tangkas?

c. Apakah peserta didik telah memiliki kecakapan dasar dalam bidang
olahraga?

d. Apakah prestasi peserta didik dalam dunia olahraga telah memenuhi
syarat sesuai yang ditentukan?

e. Apakah peserta didik telah menjalani hidup dengan sehat?



Benyamin S. Bloom (dalam Arifin' zorz) menyatakan bahwa hasil belaiar

dibagi ke dalam tiga domain, yaitu kognitif afektif dan psikomotor'

pada tiap domain ini terdapat beberapa jenjang kemampuan, dari yang

paling mudah samPai Pada

pada ruar,g lingkuP evaluasi

pembelaiaran terdiri dari Progra

p"-b.lr1"r.rr, dan hasil pembelaiaran' Terakhir' ruang lingkup evaluasi

pembel"ia.a.t berdasarkan perspektif proses dan hasil belafar' yang

terdiri dari sikap, pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap

pelajaran, kecerdasan peserta didik' kecerdasan iasmani/kesehatan' dan

E

l.

)

keterampilan.

LATIHAN

Sebutkan dan ielaskan tiga perspektif Bloom mengenai hasil belalar!

Sebutkan dan ielaskan apa saja ruang lingkup evaluasi pembelajaran

berdasarkan perspektif sistem pembelajaran!

Sebutkan dan.ielaskan apa saia ruang lingkup evaluasi pembelajaran

berdasarkan perspektif proses dan hasil belafar!
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Bab 3 Sistem Penilaian 35

SISTEM PENILAIAN

(irt"- penilaian hasil belajar pada umumnya dibedakan melalui dua
Ucara atau dua sistem, yakni Penilaian Acuan Norma (pAN) dan peni_

laian Acuan Patokan (PAP).

A. PEN|TAIAN ACUAN NORMA (PAN)

Penilaian Acuan Norma (PAN) adalah penilaian yang menjadi acuan ke_
pada rata-rata kelompoknya. Untuk itu, norma atau kriteria digunakan
dalam menentukan derajat prestasi seorang peserta didik, dibandingkan
dengan nilai rata-rata kelasnya. Selanjutnya, akan diperoleh tiga kategori
prestasi peserta didik, yaitu di atas rata-rata, sekitar rata-rata kelas, dan
di bawah rata-rata kelas. Dengan kata lain, prestasi yang dicapai peserta
didik ditentukan oleh prestasi kelompoknya. Keuntungan sistem ini
adalah dapat sekaligus mengetahui prestasi dari kelompok sehingga
keberhasilan pembelajaran untuk semua peserta didik dapat diketahui.

Jika nilai rata-rata kelompok atau kelasnya rendah, misalnya skor
50 dari roo maka peserta didik yang mendapatkan nilai 55 (di atas rata-
rata) sudah dinyatakan lulus. Hal itu karena nilai tersebut berada di rata-
rata kelas, padahal skor 5o dari maksimum skor 1oo termasuk rendah.
Kelemahannya yang lain adalah kurang praktis karena harus dihitung
terlebih dahulu nilai rata-rata kelas, terlebih jika jumlah peserta didik
cukup banyak. Sistem ini kurang menggambarkan tercapainya tujuan
instruksional sehingga tidak dapat dijadikan ukuran dalam menilai
keberhasilan pembelajaran. Selain itu, tidak adanya kriteria keberhasilan



yang tetap dan pasti, bergantung pada rata-rata kelas' Dalam konteks

yang lebih luas penggunaan sistem ini tidak dapat digunakan untuk

menarik prestasi peserta didik secara umum, karena rata-rata kelompok

untuk kelas yang satu berbeda dengan kelas yang lain dan sekolah yang

satu akan berbeda dengan sekolah yang lain. oleh karen- itu, sistem

penilaian ini bisa digunakan dalam penilaian formatif, bukan untuk

penilaian sumatif. Sistem penilaian acuan norma juga disebut standar

relatif.

B. PENILAIANACUAN PATOKAN (PAP)

Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah penilaian yang diacukan kepada

tujuan instruksional yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan

demikian, deraiat keberhasilan Peserta didik dibandingkan dengan

tujuan yang seharusnya dicapai, bukan dibandingkan dengan rata-

rata kelompoknya. Pada umumnya, keberhasilan peserta didik diten-

tukan kriterianya, yaitu berkisar 7o-8oo/o dari tujuan atau nilai yang

seharusnya dicapai. Jika kurang dari kriteria tersebut maka dinyatakan

belum berhasil. Misalnya, peserta didik diberikan soal atau pertanyaan

sebanyak 50 pertanyaan. Setiap pertanyaan yang diiawab benar diberi

angka atau skor satu sehingga maksimal skor yang dicapai adalah 5o'

Kriteria keberhasilannya adalah 8o persen maka harus mencapai skor 4o

agar tidak dinYatakan gagal.

Sistem penilaian ini mengacu pada konsep belaiar funtos atau

mastery learning. Sudah barang tentu jika semakin tinggi kriteria yang

digunakan maka semakin tinggi pula deraiat Penguasaan belaiar yang

dituntutkepadapeseftadidik.Dengandemikian,kualitashasilbelajar
peserta didik dapat lebih tinggi. Dalam sistem ini pendidik tidak perlu

menghitung rata-rata kelas sebab kriterianya sudah pasti' Sistem peni-

laian ini tepa digunakan untuk penilaian sumatif dan dipandang sebagai

usahapeningkatankualitaspendidikan.Dalamsisteminibisaterjadi
semua peserta didik gagal atau tidak lulus karena tidak ada seorang Pun

pesertadidikyangmemenuhikriteriayangtelahditentukan.Situasiini
tid"k rn,r.,gkin ditemukan pada sistem penilaian acuan norma' Sistem

penilaian acuan patokan iuga disebut standar mutlak'
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C. RANGKUMAN

Sistem penilaian hasil belajar pada umumnya dibedakan ke daram dua
cara atau dua sistem, yakni penilaian Acuan Norma (pAN) dan penilaian
Acuan Patokan (pAp). penilaian Acuan Norma (pAN) adalah penilaian
yang diacukan kepada rata-rata kelompoknya. penilaian Acuan patokan
(PAP) adalah penilaian yang diacukan kepada tujuan instruksional yang
harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan demikian, derajat keberhasilan
peserta didik akan dibandingkan dengan tujuan yang seharusnya dicapai,
bukan dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya.

D. LATIHAN

r. Jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan sistem penilaian Acuan
Norma (PAN) dan sistem penilaian Acuan patokan (pAp)! Berikan
masing-masing contohnyal

2. lika kita akan menilai kompetensi peserta didik seperti ,.Menyiapkan

dan mengolah hidangan dari nasi dan mie,,, sistem penilaian apakah
yang dapat kita gunakan? Jelaskan!
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BAB TEKNIK DAN BENTUK
TES SEBAGAI ALAT
PEN ILAIAN

A. TEKNIKDAN INSTRUMEN PENILAIAN

permendiknas No. zz Tahun zoo6 menyatakan bahwa Standar Isi (sI)

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakuP lingkup materi

minimal dan tingkat kompetensi minimal, untuk mencapai kompetensi

lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu' Di dalam

SldijelaskanbahwakegiatanpembelajarandalamKurikulumNasional
(Kurnas) zor3 meliputi tatap muka, Penugasan struktu! dan kegiatan

mandiri tidak terstruktur. TataP muka adalah Pertemuan formal antara

pendidik dan peserta didik dalam pembelaiaran di kelas' Penugasan

terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan

pembelaiaran berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta

didik, yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi'

Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik'

sedangkan waktu penyelesaian kegiatan mandiri tidak terstruktur diatur

sendiri oleh peserta didik. Selain itu, proses pembelajaran berorientasi

pada karakteristik kompetensi, menggunakan Pendekatan Saintifik'

Karakteristik Kompetensi sesuai Jenjang (SD: Tematik Terpadu' SMP:

Tematik Terpadu-IPA & IPS dan Mapel, SMA: Tematik dan Mapel'

mengutamaka n Discovery Learning dan Project Based Learning'

Sejalan dengan ketentuan tersebut, penilaian dengan Kurnas zor3

harus dirancang untuk dapat mengukur dan memberikan informasi

mengenai pencapaian kompetensi Peserta didik yang diperoleh melalui

kegiatan tatap muka, Penugasan struktur, dan kegiatan mandiri tidak

terstruktur.
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B. ASPEKYANG DINITAI
Penilaian dilakukan secara menyeluruh yaitu mencakup semua aspek
kompetensi yang meliputi kemampuan kognitif psikomotorik, dan
afektif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir yang menurut
taksonomi Bloom secara hierarkis terdiri atas pengetahuan, pemahaman,
aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. pada tingkat pengetahuan, peserta
didik menjawab pertanyaan berdasarkan hapalan saja.

Pada tingkat pemahaman peserta didik dituntut untuk menyatakan
jawaban atas pernyataan dengan kata-kata sendiri. pada tingkat analisis,
peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa
bagian, menemukan asumsi, membedakan faktor dan pendapat, serta
menemukan hubungan sebab akibat. pada tingkat sintesis, peserta didik
dituntut untuk merangkum suatu cerita, komposisi, hipotesis atau teorinya
sendiri, dan menyintesiskan pengetahuan. pada tingkat evaluasi, peserta
didik mengevaluasi informasi seperti buku sejarah, editorial, teori-teori,
dan termasuk ke dalamnya melakukanTudgement (pertimbangan) terha_
dap hasil analisis untuk membuat keputusan.

Dalam laporan hasil belajar peserta didik, terdapat komponen
pengetahuan yang umumnya merupakan representasi aspek kognitif
komponen praktik yang melibatkan psikomotorik, dan komponen sikap
yang berkaitan dengan kondisi efektif peserta didik terhadap mata
pelajaran tertentu.
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Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komple_
menter (saling melengkapi) sesuai dengan kompetensi yang dinilai.
Teknik penilaian yang dimaksud antara rain melalui tes, observasi, penu-
gasan, inventori, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antarteman yang
sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan
peserta didik. Penilaian pada Kurnas zor3 meliputi berbasis tes dan
nontes (portofolio), menilai proses dan output dengan menggunakan
authentic ossesmenr, serta rapor memuat penilaian kuantitatif tentang
pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap dan keterampilan
kecukupan.



C. INSTRUMEN PENILAIAN

Setiap teknik penilaian harus dibuat instrumen penilaian yang sesuai.

Tabel berikut menyajikan klasifikasi penilaian dan bentuk instlumen.

Tabel

Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk lnstrumer'

Instrumen tes berupa perangkat tes yang berisi soal-soal, instrumen

observasi berupa lembar pengamatan, instrumen Penugasan berupa

lembar tugas proyek atau produk, instrumen Portofolio berupa lembar

penilaian portofolio, instrumen inventori dapat berupa skala Therston'

skala Likert atau skala semantik, instrumen penilaian diri dapat berupa

questioner atau lembar Penilaian sendiri, dan instrumen penilaian antar

teman berupa lembar penilaian antar teman' Setiap instrumen harus

dilengkapi dengan pedoman penskoran' Berikut ini disajikan contoh-

contoh instrumen Penilaian.

1. Contoh lnstrumen Observasi (Lembar Pengamatan)

Tes pilihan: pilihan ganda,benar-salah, meniodohkan
dan lain-lain.
Tes isian: isian singkat dan uraian

Tes tertulis

Daftar pertanyaanTes lisan

Tes identifikasi.
Tes simulasi.
Tes uji petik kinerja.

Tes praktik (tes kineria)

Pekerjaan rumah
Proyek
Lembar penilaian PortofolioPenilaian portofolio

Jumal

Kuesioner/lembar Penilaian diri

Lembar penilaian antartemanPenilaian antarteman

Aspek KeteramPilanNomor
Butir

Starting Position
Waktu jongkok lutut kaki belakang ada di depan

u.iung kaki lainnya

Teknik

Penugasan individual
atau kelompok

Buku catatan iurnal.

Penilaian diri

1
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uti

2

3 Waktu jongkok posisi punggung segaris dengan
kepala.

4 Pandangan kira-kira 'l meter di depan garis
stari

5 Waktu aba-aba siap, posisi tungkai depan g0
dan tungkai belakang 100-120

Keterangan
Skor 5: sangat tepat, 4: tepat, 3: agak tepat, 2: tidak tepat, dan skor 1: sangat tidak tepat
Pengolahan
Skor yang dicapai peserta didik dapt diolah menjadi nilai sebagai berikut:
N = (skor maksimat) X 100

2. Contoh lnstrumen Penilaian Tugas: proyek
Dalam penilaian proyek setidaknya ada 3 (tiga) hal berikut yang perlu
diperhatikan.

a. KemarnpuanPengolo.han
Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi me-
ngelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan.

b. Releyansi
Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap
perkembangan kognitif peserta didik.

c. Keaslian
Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya
dengan bimbingan pendidik dan dukungan berbagai pihak yang terkait.

Contoh soal tugas proyek biologi mengenai isu saling tema (sains,
lingkungan, teknologi, masyarakat) di sekitar tempat tinggal peserta
didik.

SoaI

Carilah isu saling tema (sains, lingkungan, teknologi, masyarakat)
yang berkembang di sekitar tempat tinggalmu, rencanakan penelitian,
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Kedua tangan di tanah, sikap lurus, empat jari
angka rapat mengarah ke samping luar.



lakukanpenelitian,danbuatlahlaporanhasilpenelitian'Dalammembuat
laporan perhatikan kebenaran informasi data' kelengkaPan data' siste-

matika laporan, dan penggunaan Bahasa'

Pedoman penskora

3. Gontoh lnstrumen Penilaian Tugas: Produk

Penilaian produk terdiri atas 3 (tiga) tahap berikut'

a. Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan Peserta didik dalam

merencanakan, menggali, mengembangkan gagasan' dan mende-

sain produk.

b. Tahap petaksanaan (pembuatan produk)' meliputi: penilaian kemam-

puan peserta didik dalam menyeleksi' menggunakan bahan alat' dan

teknik Pembuatan.
c. Tahap penilaian hosil karya (appraisal)' dilakukan terhadap karya

lp.oirrl; yu.rg dihasilkan peserta didik sesuai kriteriayang ditetaPkan

Skoruntuksetiap tahap dapat diberi bobot' misalnya untuk persiapan

zoolo, pelaksan aar 4oo/odan hasil 4oo/o' Di bawah ini contoh soal produk

mata pelajaran pendidikan f 
asmani, olahraga dan kesehatan: membuat

poster "anti narkoba'.

J

'l -3
Rumusan masalah (tePat=3 : kurang tePat=2 : tidak tePat=1
Persiapan

1

14
Pelaksanaan

1-3t= 1atatid tek )2te p(aku3 pangrmaslinfo tepat=(eP

1-3Keakuratan data atau informasi akurat= 3 ; kurang akurat= 2 ; tidak

akurat= 1)
b (

1-3kaakrid pra lengku lengkap=2ka ngdatan peng(Kelen kapa
1-2baik=2,tidak baik =1)d. Analisis data =3;kurang

baik=2,tidak baik=1)e Kesimpulan(Baik=3;kurang

2

o
Pelaporan hasil

1-2
Sistematika laPoran(baik=3; baik=2,tidak baik=1)kurang

1-2
Penggunaan bahasa(komunikatif=2;kurang komunikatif='l )

1-3
Penulisaan/ejaan(tePat=3 t=2,tidak tepat=1);kurang tePa

1-2
Tampilan(me narik=2;kurang menarik=1)

26
Skor maksimal
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Aspek yang dinilai Skor Bobot
Tahapan persiapan

Memilih jenis bahan (tepat=2 ; tidak =1)a

Kualitas bahan (baik= 3 ; cukup= 2 i kurang= ,11b

Kelengkapan alat (lengkap= 2 ; tidak lengkap= | )
c.

Tahap pelaksanaan

Menentukan penulisan kali
kurang=11

mat yang menarik (menarik= 3 ; cukup=2 ;
a

Keterampilan
kurang= 1;

menggunakan alaubahan (terampil= 3;cukup= 2:

Memerhatikan keselamatan keia (ya=2; tidak =1)c

Tahap hasil

Selesai tepat waktu (tepat=2 ; tidak tepat=1)a

uaian dengan tugas ( sesuai= 3 ; kurang= 2 ; tidak= 1)b Keses

Kerapian ( rapi= 3 ; kurang= 2;tidak=1)

Pedoman penskoran

4. Contoh lnstrumen lnventori Menggunakan Skata Beda
(Berdiferensiasi) Semantik

Petunjuk

Berilah tanda (/) pada kolom berikut sesuai dengan pilihanmu ter_
hadap pembelajaran ekonomi. Kolom a, b, c cenderung mendekati
pernyataan di sebelah kiri, sedangkan kolom e, f,, dan g cenderung men_
dekati pernyataan di sebelah kanan.

Contoh instrumen inventori menggunakan skala Likert misalnya
untuk kegiatan yang berhubungan dengan mata pelajaran sejarah.

Membosankan

Tidak bermanfaat
Menyenangkan Merepotkan
lldak memberatkan Tidak menantang
Membuang-buang
waktu

Menguntungkan
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Petunjuk:

Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda (/) Pada kolom

yang sesuai dengan pendaPatmu!

SS= sangat setuju T = tidak setuju

S = setuju STS = sangat tidak setuiu

Contoh inventori skala Likert

STS

Saya senang melakukan penelitian seiarah

2 Pelajaran sejarah membosankan

Saya senang mengikuti acara televisi yang
berhubungan dengan sejarah

D. TES

Dari sisi instrumen, penilaian hasil belaiar dapat dibedakan menjadi tes

dan bukan tes (nontes). Tes ini dapat berbentuk secara lisan (jawaban

tersebut berbentuk tulisan), dan ada yang berbentuk tindakan (jawaban

berbentuk perbuatan). Soal dalam tes ada yang disusun dalam bentuk

objektif, namun ada pula yang berbentuk esai atau uraian. Sedangkan

instrumen yang berbentuk nontes sebagai alat Penilaian mencakup

observasi, kuesioner, wawancara, skala, sosiometri, studi kasus, dan lain-

lain.

Secara harfiah, kata "tes" berasal dari bahasa Perancis Kuno tesrum

yang memiliki arti "piring untuk menyisihkan logam-logam mulia,

dalam bahasa Inggris ditulis dengan tesf yang dalam bahasa Indonesia

diterjemahkan dengan "tes'] "ujian'] atau "percoba an". Testing memiliki

arti waktu dilaksanakannya atau berlangsungnya pengukuran dan

penilaian. Tester adalah orang yang melaksanakan tes atau pembuat tes.

Sedangkan testee adalah pihak yang mengerjakan tes (Peserta didik).
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Dari segi istilah, menurut Anne Anastasi (dalam Ajat Rukajat, zorg)
yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur yang mempunyai
standar objektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dafat
betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan
psikis atau tingkah laku individu.

Dalam dunia evaluasi pendidikan, yang dimaksud dengan tes yaitu
cara atau prosedur dalam pengukuran dan penilaian di bidang pen_
didikan. Tes ini dapat berbentuk pemberian tugas atau serangkaian
tugas/baik berupa pertanyaan-pertanyaan (yang harus dijawab), atau
perintah-perintah kepada resree sehingga dapat dihasilkan nilai yang
melambangkan tingkah laku atau prestasi, nilai mana y..,g d"pri
dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh festee lainnya, atau
dibandingkan dengan nilai standar tertentu.

Tes hasil belajar ada yang telah distandardisa si (standardized tests),
namun ada yang tidak baku yang umumnya dibuat oleh pendidik. pada
umumnya, penilaian hasil belajar di sekolah menggunakan tes buatan
pendidik untuk semua bidang studi. Tes baku sekalipun lebih baik dari
pada tes buatan pendidik, namun masih sangat langka. Hal itu karena
membuat tes baku membutuhkan beberapa kali percobaan dan analisis
dari segi reliabilitas dan variditasnya. Di samping itu, tes sebagai alat
penilaian hasil belajar ada yang bersifat speed tests (mengutamakan
kecepatan) dan ada pula yang bersifat power tests (mengutamakan
kekuatannya). Pada umumnya, tesf objective termasuk ke dalam speed
tests, sedangkan tes esai termasuk ke d aram power test. D ihat dari objek
yang dinilai atau penyajiannya, ada tes yang bersifat individual dan juga
tes yang bersifat kelompok.

Jenis-jenis tes sebagai alat penilaian, termasuk bukan tes (nontes)
dapat dilihat dalam gambar berikut ini.
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lndividual

Lisan
Kelompok

Berstruktur

BebasEsai

Terbatas
Tes

Tulisan Benar-salah

Meniodohkan

Obiektif
lsian pendek

lndividual
Pilihan

berganda
'llndakan

KelomPok

Bentuk
Alat Penilaian

Tak langsungObservasi

Partisipasi

Berstruktur
Kuesioner/
wawancSra Tak

Non Tes Sikap
Skala

ilaian
Minat

Sosiomateri

Studi kasus

Checklist

Sumber: DIola[ dan & rbagai S"tmbcr

Gambar Jenis-Jenis Tes
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1. Pengertian Nontes
Teknik nontes adalah teknik penilaian untuk memperoleh gambaran
terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Selama ini
teknik nontes kurang digunakan dibandingkan teknis tes. Padaumumnya,

kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran mengutamakan teknik tes.

Hal ini karena lebih berperannya aspek pengetahuan dan keterampilan
dalam pengambilan keputusan yang dilakukan peserta didik, pada saat

menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Seiring dengan ber-
lakunya kurikulum baru yang didasarkan pada standar kompetensi dan

kompetensi dasar maka teknik penilaian harus disesuaikan dengan hal-
hal sebagai berikut.

a. Kompetensi yang diukur.
b. Aspek yang akan diukur (pengetahuan, keterampilan atau sikap).

c. Kemampuan peserta didik yang akan diukur.
d. Sarana dan prasarana yang ada.
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E. INSTRUMEN NONTES

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu cara untuk mengukur
kemampuan peserta didik adalah dengan tes serta berbagai variasinya.
Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tes bukanlah satu-satunya cara untuk
melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik, teknik lain yang dapat
dilakukan adalah dengan teknik nontes. Dengan teknik ini evaluasi
hasil belajar peserta didik dapat dilakukan tanpa menguji peserta didik
tersebut, namun dilakukan dengan pengamatan secara sistematis
(observation), memberi penugasan, melakukan wawancara (interview),

penyebaran angket (quest ionnaire), serta memeriksa atau menganalisis
berbagai dokumen (documentary analysis). Teknik nontes berperan
penting khususnya untuk evaluasi hasil belajarpeserta didik, dalam ranah
sikap hidup (affective domain) dan ranah keterampilan Qtsychomotoric
domain), sedangkan teknik tes sering digunakan untuk mengevaluasi

hasil belaiar peserta didik dari segi ranah berpikirnya (cognitive domain).



2. JenisJenis Teknik Nontes
Berikut penjelasan mengenai beberapa jenis teknik nontes.

a. Pengamatan(Obsertasi)
Secara umum, pengertian observasi adalah cara untuk menghimpun

bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan dan

pencatatansecarasistematis, terhadap berbagai fenomenayangdijadikan

sasaran pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif dan

nonpartisipatif. Pada observasi partisipatif, observer melibatkan diri
di tengah-ten gah observe. Sedangkan pada observasi nonpartisipatif,

observer bertindak sebagai Penonton saja. Observasi iuga dapat bersifat

eksperimental, yang dilakukan dalam situasi buatan atau yang dilakukan

dalam situasi yang wajar. Sedangkan observasi sistematis dilaksanakan

dengan perencanaan yang sangat matang.

Kelebihan dari observasi adalah data observasi didapatkan langsung

dari lapangan. Data yang demikian bersifat objektif dalam melukiskan

berbagai aspek kepribadian peserta didik menurut kenyataannya. Data

observasi mencakup berbagai aspek kepribadian dari masing-masing

individu peserta didik. Sedangkan kelemahan dari observasi adalah jika

pendidik kurang memiliki keahlian dalam melakukan observasi maka

observasinya menjadi kurang dapat diyakini kebenarannya; kepribadian

dari observer atau evaluator sering kali memengaruhi penilaian yang

dilakukan dengan cara observasi; dan data yang diperoleh dari observasi

biasanya hanya menggambarkan "permukaan luarnya" saja.

b. Penugasan
Penilaian dengan penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menun-

tut peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan

pembelajaran kelas. Penilaian dengan penugasan dapat diberikan secara

individual atau kelompok. Penilaian dengan Penugasan dapat berupa

tugas atau proyek.

Tugas adalah kegiatan yang dilakukan oleh Peserta didik secara

terstruktur di luar kegiatan kelas. Misalnya, tugas membuat cerita ten-

tang matematikawan, menulis puisi matematika, mengamati suatu obiek,
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dan lain-lain. Hasil pelaksanaan tugas ini bisa berupa hasil karya, seperti
karya puisi, cerita; serta dapat pula berupa laporan seperti laporan peng_
amatan.

Pelaksanaan pemberian tugas perlu memperhatikan har-hal berikut.
r) Banyaknya tugas pada setiap mata pelajaran diusahakan agar tidak

memberatkan peserta didik. Hal itu karena memerlukan waktu
untuk istirahat, bermain, belajar mata pelajaran rain, bersosialisasi
dengan teman, dan lingkungan sosial lainnya.

z) Jenis dan materi pemberian tugas harus didasarkan kepada tujuan
pemberian tugas, yaitu untuk melatih peserta didik dalam mene_
rapkan atau menggunakan hasil pembelajarannya dan memperkaya
wawasan pengetahuannya. Materi tugas dipilih secara esensial
sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan hidup yang
sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, perkembangan, dan ling_
kungannya.

3) Pemberian tugas diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan
rasa tanggung jawab serta kemandirian.

c. Proyek
Proyek merupakan suatu tugas yang melibatkan kegiatan perancangan,
pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu
tertentu. Beberapa contoh proyek adalah melakukan pengamatan pertum_
buhan dan perkembangan tanaman, percobaan fotosintesis tumbuhan
dan perkembangan tanaman, serta mengukur tinggi pohon dan lebar
sungai menggunakan klinometer.

Contoh keterampilan yang dinilai dalam pelaksanaan suatu proyek
adalah berikut ini.

r) Tahap persiapan, yaitu kemampuan membuat perencanaan, meran_
cang kegiatan, dan mengembangkan suatu ide.

z) Tahap produksi, yaitu kemampuan memilih dan menggunakan
bahan, peralatan, dan langkah-langkah kerja.

) Tahap pelaporan, yaitu kemampuan melaporkan hasil pelaksanaan
proyek, kendala yang dihadapi, kelengkapan, dan keruntutan laporan.
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d. Wawancara (Interview)
Secara umum pengertian wawancara adalah cara menghimpun kete-
rangan yang dilakukan dengan cara tanya jawab lisan secara sepihak,
berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.
Dua jenis wawancara yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi adalah
berikut ini.

r) Wawancara terpimpin (guided inter-view) dikenal pula dengan wa-
wancara berstruktur atau wawancara sistematis. Pada wawancara

sistematis, evaluator melakukan tanya jawab lisan dengan peserta
didik dan orangtua peserta didik untuk menghimpun keterangan
yang dibutuhkan unruk proses penilaian terhadap peserta didik
tersebut. Wawancara ini dipersiapkan dengan matangdan berpegang
pada panduan wawancara.

z) Wawancara tidak terpimpin (unguided interview) dikenal pula de-
ngan wawancara bebas, wawancara sederhana, atau wawancara

tidak sistematis. Dalam wawancara ini, pewawancara selaku eva-

luator mengajukan berbagai pertanyaan kepada peserta didik atau

orangtua peserta didik tanpa mengacu oleh pedoman tertentu.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pendidik sebagai pewawancara

adalah berikut ini.

r) Pendidik yang akan mengadakan wawancara harus memiliki latar
belakang mengenai apa yang akan ditanyakan.

z) Pendidik harus menjalankan wawancara dengan baik sesuai maksud

wawancara tersebut.

) Harus menjaga hubungan yang baik.

4 Pendidik harus memiliki sifat yang dapat dipercaya.

5) Pertanyaan hendaknya dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan meng-

gunakan kalimat yang jelas.

6) Hindarkan berbagai hal yang dapat mengganggu jalannya wawan-

cara.

7) Pendidik harus mengunakan bahasa sesuai kemampuan peserta

didik yang menjadi sumber data.

8) I-{indari kevakuman pembicaraan yang terlalu lama.
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g) Pendidik harus mengobrol dalam wawancara.
ro) Batasi waktu wawancara.

u) Hindari penonjolan "aku" sebagai pendidik.

Contoh dari wawancara adalah sebagai berikut.

r) "Bagaimana cara Anda menghitung luas dari gambar trapesium ini?',
z) "Mengapa Anda menggunakan cara tersebut?"

) "Dari mana Anda mengetahui cara tersebut?"

Kelebihan dari wawancara adalah sebagai berikut.
r) Pewawancara dapat berkomunikasi langsung dengan peserta didik

sehingga dapat menghasilkan penilaian yang lebih lengkap dan
mendalam.

z) Peserta didik dapat mengeluarkan isi pikirannya secara lebih bebas.

3) Data yang diperoleh dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif.
d Pertanyaan yang kurang jelas dapat diulang dan dijelaskan kembali,

serta jawaban yang belum jelas dapat diminta lagi penjelasannya
agar Iebih terarah.

5) Wawancara dapat dilengkapi dengan alat bantu agar data yang dida-
pat bisa dicatat dengan lebih lengkap.

Berdasarkan kelebihan wawancara di atas maka kelemahannya pun
sangat terlihat jelas. Wawancara yang bebas ini dapat membuat per-
tanyaan dan jawaban lebih beraneka ragam dan cenderung tidak fokus.

e. Angket (Kuesioner)
Angket merupakan suatu alat evaluasi yang digunakan untuk mengung-
kap latar belakang peserta didik atau orangtua peserta didik, menemukan
berbagai kesulitan yang dialami peserta didik dalam mengikuti proses
pembelajaran, motivasi belajar, fasilitas belajar, dan lain-lain. Angket
dapat berbentuk pilihan ganda maupun berupa skala sikap (skala likert),

Kelebihan angket dibandingkan wawancara dan observasi adalah
pengumpulan data yang jauh lebih praktis dan juga dapat menghemat
waktu dan tenaga. Sedangkan kekurangan angket adalah adanya jawaban
yang mungkin tidak memiliki kesesuaian dengan kenyataan. Selain itu,
pertanyaan yang ada juga kurang tajam sehingga jawaban yang didapat-
kan pun kurang komprehensif.
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f. Pemeriksaan Dokumen (Documentary Analysis)
Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar

peserta didik tanpa menguji (teknik nontes) juga dapat dilengkapi atau

diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap berbagai do-

kumen. Misalnya, dokumen yang memuat tentang infomasi menge-

nai riwayat hidup (autobiografi). Riwayat hidup merupakan gambaran

tentang keadaan seseorang selama masa hidupnya. Dengan mem-

pelajari riwayat hidup maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu

pemeriksaan dokumen lainnya. Misalnya, dokumen yang memuat infor-
masi mengenai kapan peserta didik itu diterima di sekolah tersebut,

apakah ia pernah meraih kejuaraan sebagai peserta didikyang berprestasi

di sekolahnya, apakah iamemiliki keterampilan khusus, apakah iapernah

meraih kejuaraan atau penghargaan khusus atas keterampilannya itu,

dan lainJain. Kesimpulannya mengenai kepribadian, kebiasaan, atau

sikap dari obyek yang dinilai. Berbagai informasi baik mengenai Peserta

didik, orangtua, dan lingkungannya itu bukan tidak mungkin pada saat-

saat tertentu sangat diperlukan. HaI itu sebagai bahan pelengkap bagi

pendidik dalam melakukan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik.
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F. RANGKUMAN

Untuk meningkatkan mutu pembelaiaran dibutuhkan sistem evaluasi

yang tepat. Hal itu karena Peserta didik memiliki berbagai kemampuan

yang berbeda-beda sehingga sistem evaluasi yang digunakan harus

terintegrasi dan mampu mengukur semua kemamPuan yang ada pada

peserta didik. Evaluasi pembelajaran tidak hanya digunakan untuk

mengukur ranah kognitif peserta didik saia. Adapun ranah yang diukur

dengan menggunakan nontes ini adalah kognitif, psikomotorik, Persep-

tual, komunikasi non-diskursif dan ranah afektif.

Adapun jenis alat evaluasi yang digunakan, terbagi menjadi dua

teknik berikut.

r. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau

salah. Tes diartikan juga sebagai sejumlah Pertanyaan yang mem-

butuhkan jawaban atau seiumlah pertanyaan yang harus dibe-



2

rikan tanggapan. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat
kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang
yang dikenai tes (restee).

Nontes dapat digunakan untuk mengukur semua ranah yang dimi_
Iiki oleh masing-masing individu yang berbeda. Teknik nontes
sangat penting untuk mengevaluasi peserta didik pada ranah afektif
dan psikomotor, berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan
pada aspek kognitif. Ada beberapa macam teknik nontes, yaitu peng_
amatan (observation), penugasan, wawa ncara (interv iew), kuisioner/
angket (questionaire), dan analisis dokumen.

G. LATIHAN

r. Identifikasi alat penilaian!
z. Jelaskan jenis-jenis teknik nontes !
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BAB

5 TEKNIK PEN ILAIAN

A. PENILAIAN KlNER'A

Penilaian unjuk kerja adalah penilaian yang dapat mer.gungkapkan

kemampuan peserta didik dalam pemahaman konsep, pemecahan

masalah, dan komunikasi. Penilaian perbuatan atau unjuk kerja adalah

penilaian tindakan atau tes praktik yang secara efektif dapat digunakan,

untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi mengenai berbagai

bentuk perilaku atau keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri
peserta didik.

Penilaian unjuk kerfa juga merupakan penilaian yang meminta
peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan Penge-
tahuan, ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Penilaian kinerja (performance ossessment) adalah bagian dari ossess-

ment akernative. Assessment ini muncul sekitar tahun rgSo-an sebagai

kritikan terhadap kelemahan tes baku yang menggunakan tes objektif.

Tes baku banyak mendominasi di persekolahan dan merupakan bagian

yang terisolir dari proses pembelaiaran secara keseluruhan.

Penilaian unjuk kerja dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta

didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk
menilai ketercapaian kompetensi, yang menuntut peserta didik untuk
melakukan tugas tertentu seperti: praktik di laboratorium, praktik
ibadah, presentasi, diskusi, bermain peran, memainkan alat musik, ber-
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nyanyi, membaca puisi, mencangkok, berpidato, dan lainJain. Ada pula
beberapa pengertian penilaian unjuk kerja menurut beberapa ahri adarah
berikut ini.

1. Menurut Danielson
Ia mendefinisikan penilaian unjuk kerja sebagai "performqnce assesment
means any assesmenf of student learning that requires the evaluation of
studentwriting, product, or behavior. That is, it includes all assesmentwith
the exception of multiple choice, matching, true/false testing, or problem
with a single co*ect answer". (pen aian unjuk kerja adarah penilaian
belajar untuk peserta didik yang meliputi semua penilaian dalam bentuk
tulisan, produk, atau sikap kecuali bentuk pilihan ganda, mencocokkan,
tes benar-salah, atau jawaban singkat.

2. Menurut Fitzpatrick dan Morison (1971)
Mereka berpandangan bahwa penilaian kinerja (performance assessment)
sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang begitu besar dengan tes
lainnya yang dilaksanakan di dalam kelas. Menurut mereka hal ini
tergantung dari sejauhmana tes itu dapat mensimulasikan situasi dari
berbagai kriteria yang diharapkan.

3. Menurut Trespeces (1999)
Ia mengatakan bahwa'per/ormance ossessment,, adalah berbagai macam
tugas dan situasi, ketika peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan
pemahaman dan pengaplikasian pengetahuan yang mendalam, serta
keterampilan di dalam berbagai macam konteks. Jadi, dapat dikatakan
bahwa "performonce ossessmenr" adalah suatu penilaian yang meminta
peserta tes untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan penge_
tahuan, ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang
diinginkan.

Setelah dibahas mengenai beberapa pengertian terkait penilaian
unjuk kerja maka selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci mengenai peni_
laian unjuk kerja.
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1. lnstrumen Penilaian Unjuk Kerja
Berikut penjelasan mengenai kedua alat sebagai penilaian unjuk kerja'

Untuk mengamati penilaian unjuk keria peserta didik maka dapat

menggunakan alat atau instrumen lembar Pengamatan (observasi)

dengan daftar cek (check list) dan skala penilaian'

a. Daftar Cek(CheckList)
Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar

cek (baik atau tidak baik, bisa atau tidak bisa)' Dengan menggunakan

daftar cek, peserta didik mendapat nilai baik atau mamPu apabila

yang ditampilkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh

pendidik. Sedangkan apabila peserta didik tidak mampu menampilkan

sesuatu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan maka peserta

didik dinyatakan belum mampu untuk menuntaskan kriteria tersebut.

Kelemahan pada cara ini adalah hanya mempunyai dua cara mutlak,

misalnya benar-salah, mampu-tidak mamPu, terampil-tidak terampil,

dan seienisnya. Dengan demikian, skor yang diperoleh peserta didik

bersifat kaku dan tidak terdapat nilai tengah. Akan tetapi, daftar cek

Iebih praktis digunakan untuk mengamati subiek dalam jumlah besar

dan memiliki hasil Yang kontras.

b. Skc,la Penilaian (Rating Scale)

Penilaian unjuk kerjayang menggunakan skala penilaian memungkinkan

penilai untuk memberi nilai tengah terhadap Penguasaan kompetensi

tertentu. Hal itu karena pemberian nilai secara kontinum di mana

pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala penilaian terentang dari tidak

sempurna sampai sangat semPurna. Misalnya: r= kurang komPeten'

z= cukup kompeten, 3= komPeten, dan 4= sangat kompeten' Untuk

memperkecilfaktorsubjektivitasperludilakukanpenilaianolehlebih
dari satu orang agar hasil lebih akurat'

2. Standar Penilaian Unjuk Kerja

Instrumen unjuk kerja yang baik memuat hal-hal berikut ini'
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a. Autentik dan Menarik
Hal yang penting bagi suatu instrumen unjuk kerja adalah menarik
dan melibatkan peserta didik dalam situasi yang akrab dengan mereka.
Dengan demikian, peserta didik berusaha untuk menyelesaikan tugas itu
dengan sebaik-baiknya. Mereka cenderung lebih tertarik terhadap situasi
tugas yang menyerupai kehidupan sehari-hari. Tugas ini akan membuat
mereka menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasainya
untuk menyelesaikan tugas tersebut. Berdasarkan pengalaman dan
pemahaman tentang karakteristik peserta didik, seorang pendidik dapat
memperkirakan apakah aktivitas dalam tugas unjuk kerja yang dibuat
akan berhasil atau tidak.

b. Memungkinkan Penilaianlndividual
Banyak instrumen unjuk kerja yang dimaksudkan untuk dikerjakan
peserta didik secara berkelompok. Namun perlu diingat bahwa penilaian
ini sebenarnya Iebih dikhususkan untuk penilaian indMdu. oleh karena
itu, desain penilaian unjuk kerja sebaiknya bisa ditujukan untuk kelom-
pok dan indMdu. Sebagai contoh sekelompok peserta didik diberi data
dan diminta untuk menganalisanya. Untuk penilaian individunya masing_
masing peserta didik diminta untuk memberi rangkuman dan penafsiran
mengenai apa yang ditunjukkan oleh data tersebut.

c. Memuat Petunjuk yang felas
Instrumen unjuk kerja yang baik harus memuat petunjuk yang jelas,
lengkap, tidak ambigu, dan tidak membingungkan. petunjuk juga harus
memuat apa yang dikerjakan peserta didik yang nanti akan dinilai. sebagai
contoh, jika salah satu kriteria penilaian meliputi organisasi informasi
maka peserta didik harus diminta untuk menampilkan informasi yang
diperoleh dalam bentukyang teratur. Setelah instrumen penilaian unjuk
kerja selesai, teman-teman sejawat bisa diminta pendapatnya untuk
menganalisa.

Mereka mungkin dapat melihat adanya petunjuk untuk peserta
didik yang kurang jelas atau keambiguan kata-kata yang digunakan. Di
samping itu, mereka juga dapat melihat bila ada informasi yang disajikan
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tidak lengkap sehingga ada kemungkinan peserta didik tidak dapat

menyelesaikan tugas. Setelah mempertimbangkan masukan dan saran-

saran yang diberikan, instrumen dapat diperbaiki dan kemudian bisa

diujikan kepada peserta didik.

3. Teknik dan Langkah Penilaian Unjuk Kerja
Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penilaian unjuk kerja

adalah berikut ini.

a. Tetapkan KD yang akan dinilai dengan teknik penilaian unjuk kerja

beserta berbagai indikatornya.

b. Identifikasi semua langkahJangkah penting yang diperlukan atau

yang akan memengaruhi hasil akhir (output) yang terbaik.

c. Tulislah perilaku kemampuan-kemampuan spesifik yang penting

diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menjadikan hasil akhir
yang terbaik.

d. Rumuskan kriteria kemampuan yang akan diukur (tidak terlalu

banyak sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama

peserta didik mengerjakan tugas).

e. Definisikan dengan jelas kriteria kemampuan yang akan diukur, atau

karakteristik produk yang dihasilkan (harus dapat diamati).

f. Urutkan berbagai kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan

urutan yang akan diamati.

C. Periksa kembali dan bandingkan dengan berbagai kriteria kemam-

puan yang sudah dibuat sebelumnya oleh orang lain di lapangan.

Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam

merencanakan penilaian uniuk kerja atau praktik.

a. Menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai melalui tes unjuk

kerja atau praktik.
b. Menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang akan

dinilai.
c. Menguraikan kriteriayang menunjukkan pencapaian indikator hasil

belajar.

d. Menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian.
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e. Menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian.
f' Mengujicobakan tugas jika terkait dengan kegiatan praktikum atau

penggunaan alat.

C. Memperbaiki berdasarkan hasil uji coba jika dilakukan uji coba.
h. Menyrsun kriteria batas kelulusan batas srandarminimal pencapaian

kompetensi peserta didik.

Sedangkan langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan
penilaian unjuk kerja atau praktik adalah berikut ini.
a. Menyampaikan rubrik sebelum pelaksanaan penilaian kepada pe_

serta didik.
b. Memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik tentang

kriteria penilaian.
c. Menyampaikan tugas kepada peserta didik.
d. Memeriksa kesediaan alat dan bahan yang digunakan untuk tes

praktik.
e. Melaksanakan penilaian selama rentang waktu yang direncanakan.
f. Membandingkan kinerja peserta didik dengan rubrik penilaian.
g. Melakukan penilaian secara individual.
h. Mencatat hasil penilaian.
i. Mendokumentasikanhasilpenilaian.

sementara itu, pelaporan hasil penilaian sebagai umpan balik ter-
hadap penilaian (melalui penilaian unjuk kerja atau praktik) harus mem_
perhatikan beberapa hal berikut ini.
a. Keputusanyang diambil berdasarkan tingkatpencapaian kompetensi

peserta didik.
b. Pelaporan diberikan dalam bentuk angka atau kategori kemampuan

dengan dilengkapi oleh deskripsi yang bermakna.
c. Pelaporan bersifat tertulis.
d. Pelaporan disampaikan kepada peserta didik dan orangtua peserta

didik.
e. Pelaporan bersifat komunikatif sehingga dapat dipahami oleh peserta

didik dan orangtua peserta didik.
f Pelaporan mencantumkan pertimbangan atau keputusan terhadap

pencapaian kinerja peserta didik.
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Tugas-tugas untuk penilaian unjuk kerja atau praktik harus meme-

nuhi beberapa acuan kualitas berikut.

a. Tugas unjuk kerja mengarahkan peserta didik untuk menunjukkan

pencapaian hasil belaiar.

b. Tugas unjuk keria dapat dikerjakan oleh peserta didik.

c. Mencantumkan waktu/kurun waktu pengerjaan tugas.

d. Sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.

e. Sesuai dengan konten/cakupan kurikulum.

f. Tugas bersifat adil (tidak bias gender dan menyinggung latar belakang

sosial ekonomi).

Sementara itu, rubrik penilaian unjuk kerja atau praktik harus me-

menuhi beberapa kriteria berikut ini.

a. Rubrik memuat seperangkat indikator untuk menilai kompetensi

tertentu.
b. Indikator dalam rubrik diurtttkan berdasarkan urutan langkah kerja

pada tugas atau sistematika pada hasil kerja peserta didik'

c. Rubrik dapat mengukur kemampuan yang akan diukur (valid)'

d. Rubrik dapat digunakan (fleksibel) dalam menilai kemampuan Peserta

didik.
e. Rubrik dapat memetakan kemampuan peserta didik'

f. Rubrik disertai dengan penskoran yang ielas untuk pengambilan

keputusan.

4. Kelebihan dan Kekurangan Unjuk Kerja
Beberapa kelebihan dari penilaian unjuk kerja adalah berikut ini'

a. Dapat menilai kompetensi yang berupa keterampilan (skill)'

b. Dapat digunakan untuk mencocokkan kesesuaian antara penge-

tahuan mengenai teori dan keterampilan di dalam praktik sehingga

informasi penilaian menjadi lengkap.

c. Dalam pelaksanaan tidak ada Peluang Peserta didik untuk menyontek'

d. Pendidik dapat mengenal lebih dalam lagi mengenai karakteristik

tiap peserta didik.

e. Memotivasi peserta didik untuk aktif.
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f. Mempermudah peserta didik untuk memahami sebuah konsep yang
abstrak ke konkret.

g. Kemampuan peserta didik dapat dioptimalkan.
h. Melatih keberanian peserta didik daram mempermudah penggalian

berbagai ide.

i. Mampu menilai kemampuan dan keterampilan kinerja peserta didik
dalam menggunakan alat dan sebagainya.

j. Hasil penilaian langsung dapat diketahui oleh peserta didik.

sedangkan kelemahan dari penilaian unjuk kerja adalah berikut ini.
a. Tidak semua materi pelaiaran dapat dilakukan dengan materi peni_

laian ini.
b. Nilai bergantung dengan hasil kerja.
c. lika jumlah peserta didiknya banyak maka pendidik dapat kesuritan

untuk melakukan penilaian ini.
d. Waktu yang terbatas untuk melakukan penilaian terhadap seluruh

peserta didik.
e. Peserta didik yang kurang mampu akan merasa minder.
f. Sulit dilakukan pengawasan karena peserta didik terlalu banyak.
g. Memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap.
h. Memakan waktu yang lama, biaya yang besar, dan membosankan.
i. Harus dilakukan secara penuh dan lengkap.
j. Keterampilan yang dinilai melalui tes perbuatan mungkin sekali

belum sebanding mutunya dengan keterampilan yang dituntut
oleh dunia kerja. Hal itu karena kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi selalu lebih cepat dibandingkan dengan apa yang dida_
patkan di sekolah.

Nama Peserta Didik
Mata Pelajaran

Kelas

Semester

Tahun Pelajaran

M. Ari Hanif
Kimia
XI
2

20t4-2Or5
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Memasang buret1

Mengisi buret

3 Menghilangkan gelembung udara dalam buret (iika ada)

Memeriksa ketepatan isi buret4

Mengambil titran(
Menuangkan titran ke dalam Erlenmeyer6

Memberikan indikator fenolftalein pada tiran

Mengaduk titran dengan menggoyang-goyangkan
Erlenmeyer pada saat titrasi

8Skor yang dicapai
3,56

SB

Keterangan
1) Pemberian skor untuk pernyataan : YA = 1, TIDAK = 0'
2) Skor (skala 1-4) = (skor yang dicapai/skor maksimum) x 4

3) Kodenilai/Predikat:
3.25 - 4.OO = SB (Sansat baik)
2.5O-3.24=B(Baik)
1.75-2.49 = C (Cukup)
1.oO - 1.74 = K (Kurang)

Selanjutnya, pendidik membuat rekapitulasi hasil penilaian yang

dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan format berikut'

REKAPITULASI PENILAIAN UNJUK KERJA

KimiaMata Pelajaran

Kelas
2Semester

Tahun Pelajaran

Kompetensi lnti

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri'

secira efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaid

terkait
bertindak
ah

4

keilmuan.

Kompetensi Dasar

4.1 Melakukan percobaan menentukan nilai pH suatu
larutan
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TidakNo.

2.

7.

Mengakhiri titrasi dengan tePat9.

Skor (skala 1-4)

Kode nilai

XI IPA

2013-2014



No.
Skor untuk Pernyataan

Nomor gb
EJ
AU'a

CL(!
.ta
6
o
ta
tt,

sz
ot,
oY1 2 J 4 6 7 8

1 1 1 1 1 1 7 3,52 SB

a. Skala Penilaian (Raring Scole). penilaian unjuk kerja yang meng_
gunakan skala penilaian memungkinkan penilai untuk memberi
nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu, karena
pemberian nilai dapat dilakukan sesuai kualitas setiap tahap peker_
jaan bukan hanya dilakukan atau tidak dilakukan.

b. Masing-masing rentang penilaian sebaiknya menggunakan rubrik
untuk menjamin objektMtas penilaian.

c. Contoh rubrik penilaian unjuk kerja dalam titrasi asam basa adalah
berikut ini.
t) Memasang Buret

a) Klem buret diletakkan di tengah-tengah statif.
b) Buret dijepit pada bagian tengah buret.
c) Posisi buret tidak miring.
d) Skala nilai diletakkan di depan (dapat terbaca dengan

mudah).

Skor lndikator

4 Empat indikator dilakukan

3 Tiga indikator dilakukan

Dua indikator dilakukan

Satu indikator dilakukan

z) Rubrik Penilaian "Mengisi Buret"
a) Buret dibilas dengan larutan yang akan diisikan.
b) Menggunakan corong.
c) Corong diganjal dengan kertas untuk lubang udara.
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4.2 Memprediksi titik ekuivalen melalui titik akhir titrasi
asam-basa

Nama

1 M. Ari Hanif I 0

1



d)

e)

Larutan tidak menciPrat.

Diisi melebihi ukuran buret.

Skor lndikator

4 Empat indikator dilakukan

3 l-iga indikator dilakukan

2 Dua indikator dilakukan

1

) Rubrik Penilaian " Menghilangkan Gelembung Udara dalam Buret

]ika Ada)"
a) Gelembung udara dihilangkan sebelum larutan diposisi-

kan pada angka tertentu.

b) Gelembung udara dihilangkan dengan cara mengalirkan la-

rutan.
c) Gelembung udara dihilangkan dengan Proses yang cePat

(tidak berulang-ulang pengerjaannya).

d) Larutan ditambah lagi sampai melebihi posisi angka o (nol).

Skor

4 Empat indikator dilakukan

Tiga indikator dilakukan

2 Dua indikator dilakukan

1 Satu indikator dilakukan

4 Rubrik Penilaian " Memeriksa KetePatan Isi Buret"

a) Pandangan mata lurus dengan posisi angka'

b) Isi buret dikeluarkan sedikit demi sedikit.

c) Bagian bawah cekungan pada posisi angka yang diinginkan'

d) Berhasil dilakukan hanya satu kali.

5) Rubrik Penilaian "Mengambil Titran'

a) Menggunakan PiPet volumetrik.

Empat indikator dilakukan

3 Tiga indikator dilakukan

Dua indikator dilakukan2

Satu indikator dilakukan1
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Satu indikator dilakukan

3

4



b)

c)

d)

Titran diambil melebihi posisi batas ukuran.
Titran diturunkan sedikit demi sedikit.
Berhasil dilakukan hanya satu kali.

Skor lndikator

3 Tlga indikator dilakukan

2 Dua indikator dilakukan

1 Satu indikator dilakukan

6) Rubrik Penilaian "Menuangkan Titran ke Dalam Erlenmeyer"
a) Poisi Erlenrneyer miring 3o derajat sampai dengan 45 derajat.
b) Ujung pipet ditempelkan pada Erlenmeyer.

c) Titran diturunkan dengan kecepatan konstan dan hati-hati-
d) Dilakukan pembilasan pada dinding dalam Erlenmeyer.

Skor

4 Empat indikator dilakukan

3 Tiga indikator dilakukan

2 Dua indikator dilakukan

1 Satu indikator dilakukan

) Rubrik Penilaian "Memberikan Indikator Fenolftalein pada Titran"
a) Indikator yang diteteskan tidak berebihan (z atau 3 tetes).
b) DilakukanpengadukandenganmenggoyangkanErlenmeyer.

c) Dilakukan pembilasan yang tidak berlebihan pada bagian
dalam Erlenmeyer.

Skor

Empat indikator dilakukan
'l'iga indikator dilakukan

2

Satu indikator dilakukan

Empat indikator dilakukan4

4

Dua indikator dilakukan

1

8) Rubrik Penilaian "Mengaduk Titran dengan Menggoyang-goyang-

kan Erlenmeyer pada Saat Titrasi"
a) Posisi tangan pada keran buret dilakukan dengan benar.

b) Pengadukan dilakukan bersamaan dengan penetesan titran.
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c)

d)

Penetesan titran dilakukan secara konstan.
Dilakukan pembilasan pada bagian dalam Erlenmeyer.

Skor lndikator

Empat indikator dilakukan

S I figa indikator dilakukan

2 Dua indikator dilakukan

1 Satu indikator dilakukan

) Rubrik Pinilaian " Mengakhiri Titrasi dengan Tepat"

a) Pada saat perubahan warna mulai terjadi titrasi dilakukan
secara pelan.

b) Titrasi dihentikan pada saat larutan berwarna merah muda.

c) Dilakukan pembilasan pada bagian dalam Erlenmeyer untuk
memastikan warna tidak berubah kembali.

d) Melihat volume titran dengan benar.

Skor

4

3 Tiga indikator dilakukan

2

1 Satu indikator dilakukan

PENILAIAN KINERIA TTRASI ASAM BASA

Nama Peserta Didik : M. Ari Hanif
Mata Pelajaran : Kimia
Kelas : XI
Semester i 2

Tahun Pelajaran ; 2o14-zot5

No. Aktivitas yang Diamati

1 Memasang buret 4

2 Mengisi buret menggunakan corong 4

Menghilangkan gelembung udara dalam buret (jika ada) 4
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4

lndikator

Empat indikator dilakukan

Dua indikator dilakukan

Contoh format penilaian unjuk kerja dalam titrasi asam basa meng-

gunakan skala penilaian.

Skor

J.



Memeriksa ketepatan isi buret 4
Mengambil titran 3

6 Menuangkan titran ke dalam Erlenmeyer 3
7 Memberikan indikator fenolftalein pada tiran

8 Mengaduk
saat titrasi

titran dengan menggoyang-goyangkan Erlenmeyer pada

9 Mengakhiri titrasi dengan tepat 2
Skor yang dicapai (skor maksimum = 36 31
Skor (skala 14) 3,44
Kode nilai SB

Keterangan
1) Pemberian skor = 1-4
2) Skor = (skor yang dicapai x 4yskor maksimum
3) Kodenilai/predikat:

3.25 - 4.OO = SB (Sangat baik)
2.50 - 3.24 = B (Baik)
1.75 - 2.49 = C (Cukup)
1.OO - 1.74 = K (Kurang)

Selanjutnya, pendidik dapat membuat rekapitulasi hasil penilaian
yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana yang dilakukan pada
daftar cek.
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4.

4

B. PENITAIAN PORTOFOLTO

Portofolio adalah kumpulan atau berkas pilihan yang dapat membe_
rikan informasi bagi suatu penilaian. portofolio berasal dari bahasa
Inggris " portfolio" yang berarti dokumen atau surat-surat. penilaian
portofolio (portfolio assessment) adalah salah satu bentuk ,,performance

ossessment". Portofolio (portfolio) adalah kumpulan hasil tugas/tes atau
hasil karya peserta didik yang dikaitkan dengan standar atau kriteria
yang telah ditentukan. Dengan kata lain, model penilaian yang bertuiuan
untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan
merefleksi suatu pekerjaan/tugas, melalui pengumpulan (collection) hasil
karya peserta didik yang sistematis dalam satu periode

Prinsip dalam penilaian portofolio (portfolio assessmenr) adalah
dokumen atau data hasil pekerjaan peserta didik, baik berupa pekerjaan



1. Tujuan Portofolio
Tujuan portofolio ditetapkan berdasarkan apa yang harus dikerjakan dan

siapa yang akan menggunakan jenis portofolio. Dalam penilaian kelas,

portofolio dapat digunakan untuk mencapai beberapa tuiuan berikut.

a. Menghargai perkembangan yang dialami peserta didik'

b. Mendokumentasikan proses pembelaiaran yang berlangsung'

c. Memberi perhatian pada prestasi kerja peserta didik yang terbaik'

d. Merefleksikan kesanggupan dalam mengambil risiko dan melakukan

eksperimentasi.

e. Meningkatkan efektivitas proses pengajaran'

f. Bertukar informasi dengan orangtua/wali peserta didik dan pendidik

lain.

C. Membina dan mempercePat Pertumbuhan konsep diri positif pada

peserta didik.
h. Meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri, dan membantu

peserta didik dalam merumuskan tujuan'

2. PrinsiP Portofolio
Berikut beberapa prinsipyang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman

dalam menggunakan portofolio di sekolah'

a. Saling percaya (mutualtrust) antara pendidik dan peserta didik'

b. Kerahasiaan bersama (confidentiality) antara pendidik dan Peserta

didik.
c. Milik bersama (join ownership) antara Peserta didik dan pendidik'

d. Kepuasan (satisfaction).

e. Kesesuaian (relevance).

f. Penilaian proses dan hasil.
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rumah, tugas, atau tes tertulis seluruhnya digunakan untuk membuat

inferensi kemampuan dan perkembangan kemampuan peserta didik.

Informasi ini juga digunakan untuk menyusun strategi dalam mening-

katkan kualitas proses pembelaiaran'



3. Metode Portofolio
Pengetahuan dalam penilaian portofolio adalah hal yang sangat penting.
Terdapat beberapa cara portofolio, namun semuanya mengandung hal
yang paling penting, yaitu: (a) pengumpulan (storing), (b) pemilihan
(sorting), (c) penetapan (dating) Jari suatu tugas (task). Menurut Nitko
(zooo), secara umum penilaian portofolio dapat dibedakan menjadi lima
bentuk, yaitu portofolio ideal (ideal portfotio), portofolio penampilan
(show portfolio), portofolio dokumentasi (documentary portfolio), dan
portofolio kelas (classroo m portfolio).

Karakteristik perubahan portofolio peserta didik dari waktu ke waktu
akan merefleksikan perubahan penting dalam suatu proses kemampuan
intelektual peserta didik. walaupun hasil portofolio bergantung kepada
penampilan peserta didik, untuk membedakan penilaian penampilan
minimal terdapat aspek penting berikut.

a. Portofolio memiliki rekaman kinerja peserta didik di kelas untuk
mencapai kondisi standar yang diperlukan.

b. Portofolio menunjukkan kesempatan ganda bagi peserta didik untuk
mendemostrasikan kompetensinya.

c. Portofolio selalu menunjukkan perbedaan bentuk dari tugas yang
diberikan, dan sample portofolio adalah suatu hasil dari usaha lanjut
untuk rnemperbaiki hasil dan proses yang telah dikerjakan peserta
didik.

4. Pedoman Penerapan Penilaian portofotio
Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pendidik
dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah adalah berikut ini.

a. Memastikan Bahwa Peserta Didik Memiliki Berkas portofolio
r) Menentukan bentuk dokumen atau hasil pekerjaan yang perlu

dikumpulkan.
z) Peserta didik mengumpulkan dan menyimpan dokumen dan hasil

pekerjaannya.

3) Menentukan kriteria penilaian yang digunakan.
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4 Mengharuskan peserta didik untuk menilai hasil pekerjaannya sen-
diri secara berkelanjutan.

5) Menentukan waktu dan menyelenggarakan pertemuan portofolio.
6) Melibatkan orangtua dalam proses penilaian portofolio.

b. Bahan Penelitian
r) Penghargaantertulis.
z) Penghargaan lisan.

) Hasil kerja biasa dan hasil pelaksanaan tugas-tugas oleh peserta

didik.

d Daftar ringkasan hasil pekerjaan.

) Catatan sebagai hasil pekerfaan.

6) Catatan sebagai peserta dalam suatu keria kelompok.

7) Contoh hasil pekerjaan.

8) Catatan/laporan dari pihak yang relevan.

9) Daftar kehadiran.

ro) Hasil ujian/tes.
u) Persentase tugas yang telah selesai dikerjakan.
rz) Catatan tentang peringatan yang diberikan pendidik ketika peserta

didik melakukan kesalahan.
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5. Contoh Penilaian Portofolio
Contoh tugas portofolio adalah berikut ini.

a. Peserta didik diminta untuk membuat rancangan pengamatan (di-

bantu dengan lembar kerja dari pendidik) mengenai semua materi
selama satu semester yang akan diberlakukan eksperimentasi.

b. Melakukan kegiatan eksperimentasi sesuai dengan alokasi waktu
pokok bahasan dengan yang direncanakan.

c. Membuat suatu hasil pengamatan per pokok bahasan yang dieks-
perimentasikan, dan mencari berbagai faktor yang berpengaruh
terhadap percobaannya.

d. Peserta didik diminta melakukan diskusi tentang hasil percobaan

dan mengambil suatu generalisasi dari hasil percobaan tersebut.



Untuk menetapkan skor tugas portofolio, berikut beberapa langkah
yang perlu dilakukan.

a. Buatlah kerangka konseptual berupa kriteria tentang tingkatan
kualitas yang menggambarkan materi dan proses penampilan yang
akan dinilai.

b. Kembangkan rincian pedoman yang menggambarkan berbagai
urutan materi dan proses dari awal sampai akhir.

c. Kembangkan cara penskoran secara umum yang sesuai dengan
pedoman terperinci dan terfokus pada berbagai aspek penting, yang
menyangkut materi dan proses untuk dinilai melalui tugas-tugas
yang berbeda. Perdoman umum ini akan digunakan untuk mengem_
bangkan pedoman khusus. Kembangkan cara penskoran secara
khusus untuk penampilan tugas-tugas yang juga bersifat khusus,
misalnya berikut ini. (Untuk penskoran portofolio digunakan peni- .

laian substantif pada lembar yang dibuat mengenai hal-hal berikut,
dan perlu dibandingkan pada portofolio berikutnya).

Nama peserta didik : ........

Tanggal : ........

No. Aspek yang Dinilai
1 2

1

2 Kajian pustaka

Ketajaman pembahasan/analisis

Skor Total

Keterangan: *)

Skor maksimum untuk tiap aspek yang dinilai adalah berikut ini.
Latar belakang masalah, skor maksimum ro, dengan rincian berikut
ini.
r) Dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang runtut/redaksinya

benar (2,5).

z) Menunjukkan pentingnya masalah (7,5).

a
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Latar belakang masalah/pendahuluan

3.

4. Penyimpulan/penutupan

Tata tulis dan bahasa
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b. Pengkajian pustaka, skor maksimum r5, dengan rincian berikut ini.
r) Isi relevan dengan permasalahan yang ada (5).

z) Dipungut/diambil dari sumber yang benar/dibenarkan.

) Dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang runtut (z).

4 Cara penulisannya benar (3).

c. Pembahasan memiliki skor maksimum 25, dengan rincian berikut
ini.
r) Mampu menafsirkan/menganalisis data yang ada (ro).

z) Menghubungkan antara data dengan pustaka sebagai referensi
(ro).

3) Relevan dengan tujuan.

d. Rumusan simpulan memiliki skor maksimum ro dengan rincian
berikut ini.
r) Relevan dengan permasalahan/tu juan (2,5).

z) Relevan dengan data dan pembahasannya (7,5).

e. Tata tulis dan bahasa dengan rincian berikut ini.
r) Tata tulis benar (r5).

z) Bahasa menggunakan bahasa Indonesia baku (ro) (Total skor

maksimum 9o).

6. Contoh Lain Bentuk Instrumen dan Penskoran Portofolio
Portofolio adalah kumpulan hasil karya tugas atau pekerjaan pesertadidik

yang disusun berdasarkan urutan kategori kegiatan. Karya tugas atau

pekerjaan ini dipilih kemudian dinilai sehingga dapat menggambarkan

perkembangan kompetensi peserta didik. Portofolio sangat bermanfaat

bagi pendidik maupun peserta didik dalam melakukan penilaian proses.

Contoh soal adalah laporan makalah untuk dipresentasikan, tugas-tugas

individu atau kelompok, dan lain-lain. Agar penilaian terhadap hasil

penugasan ini objektif maka pendidik perlu mengembangkan rubrik,
yaitu semacam kisi-kisi pedoman penilaian. Rubrik hendaknya memuat:
(a) daftar kriteria kinerja peserta didik, (b) berbagai ranah atau konsep

yang akan dinilai, dan (c) gradasi mutu. Sebagai alat penilaian tugas,

sebelum rubrik digunakan maka pendidik harus mengomunikasikannya

kepada peserta didik. Skor terlihat bersifat kontinum o-ro atau o-roo-



Porsi untuk tiap keterlibatan berpikir dalam menjawab soal dari tahap
pemahaman, aplikasi, dan analisis (sintesis dan evaluasi) disarankan
sebesar zo7o, 3oo/o, dan 5oo/o. Batas ketuntasan ditetapkan dengan skor 75olo
penguasaan kompetensi.

C. PENITAIAN PROYEK

Proyek merupakan tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu
tertentu. Tirgas teisebut berupa suatu investigasi mulai dari pengumpulan,
pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data. Karena dalam
pelaksanaan proyek bersumber pada data primer/sekunder, evaluasi
hasil, dan kerja sama dengan pihak lain, proyek merupakan suatu sarana
yang penting untuk menilai kemampuan umum dalam semua bidang.
Proyek juga akan memberikan informasi tentang pemahaman dan
pengetahuan peserta didik pada pembelajaran tertentu, kemampuannya
dalam mengaplikasikan pengetahuan dan untuk mengomunikasikan
informasi.

Dalam kurikulum, hasil belajar dapat dinilai ketika peserta didik
sedang melakukan proses suatu proyek. Misalnya, ketika sedang meren_
canakan dan mengorganisasikan investigasi, bekerja dalam tim, dan
pengarahan diri.

Dalam penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang harus diperhati-
kan, yaitu sebagai berikut.

1. Kemampuan Pengelolaan
Kemampuan peserta didik dalam memilih topik dan mencari informasi,
serta pada saat mengelola waktu pengumpulan data dan penulisan
laporan.

2. Relevansi
Kesesuaian dengan mata pelajaran, yaitu mempertimbangkan tahap
pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam pelajaran.
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3. Keaslian
Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya,

dengan mempertimbangkan konstribusi pendidik pada proyek peserta

didik berupa petunjuk dan dukungan.

Penilaian proyek adalah salah satu bukti unruk ditempatkan pada

peta kemajuan belajar peserta didik. Nilainya dapat dilakukan secara

sublektif ataupun objektif. Secara subjektif, jika hal ini dilakukan maka

bukti nilai yang tersedia dapat menunjukkan hubungan yang lemah
pada peta kemajuan belajar. Secara objektif, lokasi peserta didik pada

peta kemajuan belajar dapat ditempatkan relatif dengan tepat.

Penilaian penugasan atau proyek ini bermanfaat untuk menilai bebe-

rapa hal berikut.

a. Keterampilan menyelidiki secara umum.
b. Pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu.
c. Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam suatu penyeli-

dikan.
d. Kemampuan menginformasikan subiek secara jelas.

Ada dua tipe penilaian proyek, yakni sebagai berikut.

a. Penilaian proyek yang menekankan pada proses. Misalnya, meren-

canakan dan mengorganisasikan investigasi, serta bekerja dalam tim.
b. Penilaian proyek yang menekankan pada produk. Misalnya, meng-

identifikasi dan mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis

dan menginterpretasi data, serta mengomunikasikan hasil.

4. Teknik Penilaian Proyek
Penilaian proyek dilakukan mulai dari dilakukannya perencanaan,

proses selama pengerjaan tugas, dan hasil akhir proyek tersebut. Dengan

demikian, pendidik perlu menetapkan berbagai hal atau tahapan yang

perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis

data, dan menyiapkan laporan tertulis. Pelaksanaan penilaian berupa

daftar cek (checklist) ataupun skala rentang (rating scale) -

Dalam proses pembelajaran tentunya tidak semua bentuk penilaian

dapat sesuai dengan materi atau kompetensi yang akan dicapai. Akan

tetapi, harus diusahakan agar penilaian yang dilakukan dapat mencakup
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tiga ranah kompetensi, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan
demikian, penilaian yang dilakukan oleh pendidik tidak hanya sesuai,
namun juga lebih komprehensif. Salah satu jenis penilaian yang cukup
komprehensif mencakup ketiga ranah tersebut adalah pen aian p.oy"k
Qtroject work). Penilaian proyek memberikan kesempatan kepada pe_
serta didik untuk seoptimal mungkin dalam mengembangkan kemam_
puan mereka, dalam memahami konsep sampai dengan aplikasi bahkan
menciptakannya, Dalam penilaian proyek, pendidik dapat menilai pe_
serta didik secara individu maupun kelompok. sikap peserta didik ter-
hadap proses pembelajaran juga dapat lebih terpantau.

Pelaksanaan penilaian proyek dapat dijalankan oleh peserta didik
secara indMdu maupun kelompok. penilaian proyek biasanya dilakukan
dengan mengikuti beberapa tahap dalam pelaksanaannya yang meliputi
perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan data,
dan penyajian data atau presentasi.

Dalam. materi pendidikanagama Islam, contoh materi yangdijadikan
sebagai bahan dalam penilaian proyek adalah materi pendidikan Islam
pada tingkat SMA Kelas XII pada Standar Kompetensi "Memahami
hukum Islam tentang hukum keluarga". Berdasarkan materi tersebut
banyak bercabang subpokok pembahasan yang bisa dijadikan sebagai
bahan proyek bagi peserta didik.

Sebagai contoh subpembahasan yang dijadikan sebagai bahan proyek
dari standar kompetensi tersebut adalah "Hukum perceraian,,. prolog dari
pendidikyang disampaikan kepada peserta didik terkait masalah rersebut
adalah banyak diberitakan dalam surat kabar maupun media massa
dari tahun ke tahun. Permasalahan mengenai perceraian di Indonesia
semakin meningkat jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut surat kabar harian Republika, pada ro tahun terakhir angka
perceraian semakin meningkat sampai 70 persen, pada tahun zoro angka
perceraian sebanyak 285.184 kasus di seluruh Indonesia. Berdasarkan
hal ini maka tugas proyek yang dilakukan oleh peserta didik adalah
untuk bisa mengungkapkan apa penyebab perceraian, yang semakin
meningkat di Indonesia dengan arahan yang diberikan oleh pendidik
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untuk mendapatkan jawaban dari usaha peserta didik dalam tugas ter-

sebut. Proyek semacam ini tentunya membutuhkan rentang waktu ter-

tentu dalam menyelesaikannya. Berikut beberapa tahapannya.

a. Pada tahap pelaksanaan, peserta didik dituntut untuk merumuskan

pokok permasalahan yang nantinya akan diteliti. Selain itu, pada

tahap perencanaan ini Peserta didik juga membuat jadwal pelak-

sanaan proyek, tempat/lokasi, alat dan bahan, serta lainnya yang

sesuai dengan instruksi dari pendidik. Setelah pokok masalah diru-
muskan maka langkah selaniutnya adalah pelaksanaan proyek. Pada

tahap ini, peserta didik dapat terjun ke lapangan atau masuk ke

dalam setting sosial tertentu untuk mengamati dan menghimpun

data. Pengumpulan data akan tergantung dengan masalah pokok

dalam proyek, apakah proyek difokuskan pada proses atau Produk.
l-angkah selanjutnya adalah pengorganisasian.

b. Pengorganisasian di sini adalah data yang telah dihimpun dari Ia-

pangan dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan pokok masalah

dalam proyek tersebut. Tahap selanjutnya, setelah data terhimpun
dan dikelompokkan ke dalam pokok-pokok masalah maka data-data

tersebut diinterpretasikan atau dianalisis, tahapan ini dinamakan

pengolahan data. Setelah data dianalisis sampai pada pengambilan

kesimpulan, langkah selaniutnya adalah menyusun laporan atau

penyajian data.

c. Pada tahap penyajian data atau penulisan laporan proyek ini seti-

daknya mengikuti sistematika penulisan yang terdiri dari: r) pen-

dahuluan yang memuat dasar pemikiran dan strategi menjawab

masalah, z) pengumpulan data mengenai apa data utama dan antisi-

pasi kesulitan, 3) bagian inti/pembahasanyang membahas mengenai

temuan utama minimal 3 subbagian. 4) kesimpulan meniawab me-

ngenai apa, mengapa, dan bagaimana, 5) daftar bacaan yang berisi

sumber-sumber bacaan yang relevan dengan masalah proyek, serta

6) lampiran.

Setelah peserta didik menyelesaikan semua hasil proyeknya terkait

masalah perceraian maka selanjutnya adalah mencoba mempresentasikan
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hasil karya mereka, untuk mengetahui sejauh mana hasil pemahaman
mereka dalam memaknai arti sebuah pernikahan akibat dari perceraian.

Dalam materi pendidikan agama Islamyang diberikan kepada peserta
didik, proyek yang diberikan adalah bersifat kelompok sehingga dengan
adanya kelompok yang terdiri dari beberapa peserta didik tersebut dapat
terialin kerja sama dalam memecahkan masalah dan pembagian tugas
yang berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan.

5. Teknik Skoring Penilaian Proyek
Setelah usaha yang dilakukan oleh tiap-tiap kelompok dalam menye_
lesaikan masalah yang diberikan oleh pendidik, selanjutnya adalah
mereka memberikan atau menyerahkan hasil dari pekerjaan yang sudah
diselesaikan dalam periode tertentu tersebut.

Dalam melakukan penilaian proyek, pendidik perlu memperhatikan
beberapa hal berikut. Pertoma, kemampuan pengolahanyaitu kemampuan
peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu
dalam pengumpulan data, serta penulisan laporan. Kedua, relevansi
yaitu kesesuaian mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahapan
pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Ke-
riga, keaslian yaitu proyek yang dilakukan peserra didik adalah hasil
karya mereka, dengan mempertimbangkan kontribusi pendidik berupa
petunjuk, arahan, serta dukungan proyek kepada peserta didik.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan penilaian
proyek, pendidik sangat berperan dalam membimbing peserta didik baik
bekerja secara individu maupun kelompok. Bimbingan dari pendidik
sangat diperlukan mulai dari tahap awal peserta didik menentukan
topik sampai dengan pembuatan laporan. Hasil yang diselesaikan oleh
peserta didik kemudian akan diberikan nilai atau skor, yang sebelumnya
sudah dipersiapkan oleh pendidik sesuai dengan berbagai kriteria yang
telah ditetapkan. Adapun teknik yang digunakan oleh pendidik dalam
memberikan skor pada hasil tugas peserta didik adalah dengan daftar cek
atau skala penilaian.



6. Gontoh Penilaian Proyek
Contoh perintah penugasan atau proyek terhadap peserta didik.

Lakukan penelitian sederhana di lingkungan sekitar mengenai penga-

ruh cinta kebersihan terhadap gaya hidup peserta didik (cara berpa-
kaian, tempat tinggal, perilaku, kesehatan).

Tabel Contoh Penskoran Tugas Proyek

Jika memuat tujuan,
topik, alasan,
tempat penelitian,
responden, daftar
pertanyaan tidak
lengkap.

Aspek
Kriteria dan Skor

Persiapan Jika memuat tuiuan,
topik, alasan, tempat
penelitian, responden,
daftar pertanyaan
dengan lengkap.

Jika memuat tujuan,
topik, alasan,
tempat penelitian,
responden, daftar
pertanyaan kurang
lengkap.

Pengumpulan
data

Jika daftar perta-
nyaan dapat dilak-
sanakan semua,
tetapi data tidak rapi
dan lengkap.

Jika pertanyaan
tidak terlaksana
semua dan data
tidak tercatat
dengan rapi.

Jika pembahasan
data sesuai tujuan
penelitian.

Jika pembahasan
data kurang meng-
gambarkan tujuan
penelitian.

Jika sekadar
melaporkan hasil
penelitian tanpa
membahas data.

Jika sistematika
penelitian benar,
memuat saran,
dan bahasa yang
komunikatif.

Jika sistematika
penulisan benar,
memuat saran,
namun bahasa
kurang komunikatif.

Jika penulisan
kurang sistematis,
bajasa kurang
komunikatif, kurang
memuat saran.
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7. Konteks dan Tujuan Penilaian Proyek
Di dalam kelas, pendidik mungkin menekankan penilaian proyek pada

proses dan menggunakannya sebagai sarana untuk mengembangkan
dan memonitor keterampilan peserta didik dalam merencanakan, me-

nyelidiki, dan menganalisis proyek. Dalam konteks ini, peserta didik
dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan pada suatu topik,
memformulasikan pertanyaan, serta menl,elidiki topik tersebut melalui
bacaan dan wawancara. Kegiatan mereka kemudian dapat digunakan
untuk menilai kemampuannya dalam hal bekerja independen atau ke-
lompok. Pendidik juga dapat menggunakan produk suatu proyek untuk
menilai kemampuan peserta didik, dalam mengomunikasikan berbagai

2

Jika daftar perta-
nyaan dapat dilak-
sanakan semua dan
data tercatat dengan
rapi dan lengkap.

Pengolahan data

Pelaporan data



temuan dengan bentuk yang tepat dan dalam hal mempresentasikan
hasil melalui display vrsuar dan Iaporan terturis. proyek yang ditetapkan
pendidik dan dinilai pada proses dan produknya berada di tengah Japat
dicermati pada skema berikut.

Formatif/diagnostik
Penekanan pada

prcses

Gambar Penilaian Proyek

8. Perencanaan penilaian proyek
Dalam perencanaan penilaian proyek terdapat tiga hal berikut yang perlu
dipertimbangkan.

a. Kemampuan pengelolaan. Apabila peserta didik diberikan kebebasan
yang luas, mereka akan mendapatkan kesulitan dalam memilih
topik yang tepat. Mereka mungkin memilih topik yang terlalu luas
sehingga sedikit informasi yang dapat ditemukan atau kurang tepat
untuk memperkirakan waktu pengumpulan data dan penulisan
Iaporan.

b. Relevansi. Pendidik harus mempertimbangkan pengetahuan, ke_
terampilan, dan pemahaman pada pembelajaran agar keterampilan,
pemahaman, dan pembelajaran pada proyek dapat dijadikan sebagai
sumber bukti.

c. Keaslian. Pendidik perlu mempertimbangkan seberapa besar petun_
juk atau dukungan yang telah diberikan pada peserta didik.

9. Judging Proyek
Berikut dua hal mengenai judging proyek.

a. Metode Judgetnent
Proyek dapat dinilai secara horistik maupun analitik pada proses maupun
produknya. Secara holistik, nilai tuggal mencerminkan kesan umum, se-
dangkan secara analitik, nilai diberikan pada beberapa aspek.

Tujuan
Penekanan pada

Produk

Sumatif
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b. Keterbandinganfudgement
Di kelas, keterbandingan nilai proyek tidak begitu penting. Akan tetaPi,

pendidik harus tetap yakin bahwa nilainya dapat dimengerti Peserta

didik. Pada situasi yang memiliki risiko tinggi, nilai diberikan oleh penilai

yang berbeda. Kekonsistenan nilai perlu diperhatikan. Jika peserta didik

dapat memilih topik yang berbeda maka standar penilaian pada topik

yang berbeda tersebut harus dispesifikasikan.

10. Estimasi dan Pelaporan Prestasi
Penilaian proyek merupakan salah satu bukti untuk ditempatkan pada

peta kemajuan betajar Peserta didik. Nilainya dapat dilakukan secara

subjektif maupun objektif. Secara subjektif, bila hal ini dilakukan maka

bukti nilai yang tersedia dapat menurriukkan hubungan yang lemah

pada peta kemajuan belajar. Secara objektif, lokasi Peserta didik pada

peta kemajuan belajar dapat ditempatkan relatif dengan tepat.

11. Contoh Penilaian ProYek
Materi: koperasi sekolah, cara pengelolaan, dan dampaknya bagi sekolah'

Perencanaan kegiatan adalah sebagai berikut'

a. Observasi ke beberapa koperasi sekolah.

b. Tolk show bersama ahli (expert) dari bidang perkoperasian, Penge-

lola koperasi, dan anggota koperasi. Pembuatan laPoran atau makalah

dari kegiatan observasi (sedikit ceramah, percakapan antara pen-

didik-narasumber, dan diakhiri dengan dialog interaktif dengan

peserta didik).
c. Pembuatan laporan atau makalah dari kegiatan observasi' Format

dibuat oleh pendidik dan dapat dikembangkan lebih luas lagi oleh

peserta didik.
d. Mengadakan diskusi panel di dalam kelas yang dimoderatori oleh

pendidik mengenai koperasi makalah yang telah disusun berdasarkan

hasil observasi tersebut.
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Penilaian dilakukan terhadap berikut ini.

a. Keaktifan pada saat mengikuti talk show.

b. Makalah yang dibuat.
c. Aktivitas dalam diskusi panel.

12. Pengembangan Penilaian Proyek
Berikut dua hal mengenai pengembangan penilaian proyek.

a. Penilaian proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk seoptimal mungkin dapat mengembangkan kemampuan
mereka, dalam memahami konsep sampai dengan aplikasi bahkan
menciptakan. Dalam penilaian proyek, pendidik dapat menilai
peserta didik secara individu maupun kelompok. Sikap peserta didik
terhadap proses pembelajaran juga dengan mudah terpantau.

b. Pelaksanaan penilaian proyek dapat dilakukan oleh peserta didik
secara individu atau kelompok. Penilaian proyek umumnya dila-
kukan dengan mengikuti beberapa tahap dalam pelaksanaannya
yang meliputi perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian,

pengolahan data, serta penyajian data atau presentasi.

D. PENILAIAN HASIL KER]A

Penilaian hasil kerja peserta didik adalah penilaian terhadap keterampilan
mereka dalam membuat suatu produk tertentu dengan kualitas yang

baik. Penilaian terhadap keterampilan peserta didik adalah dengan
membuat suatu produk tertentu. Terdapat dua tahap penilaian, yaitu
pertama, penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serta
prosedur kerja peserta didik; kedua, penilaian tentang kualitas teknis
maupun estetik hasil/kerja peserta didik.

Hasil kerja dapat berupa produk kerja peserta didik yang bisa saja

terbuat dari kain, kertas, metal kayu, plastik, keramik, dan hasil karya
seni seperti lukisan, gambar, dan patung. Hasil kerja yang berupa
aransemen musik, koreografi, dan karya sastra tidak termasuk hasil kerja
yang dimaksud di sini.
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Tujuan penilaian hasil kerja adalah sebagai berikut.

r. Untuk menilai penguasaan keterampilan peserta didik yang diper-
lukan sebelum mempelajari keterampilan berikutnya.

2. Untuk menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai peserta
didik pada setiap akhir jenjang/kelas di sekolah khususnya sekolah

kejuruan.
j. Untuk menilai keterampilan peserta didik yang akan memasuki

institusi pendidikan kejuruan.

1- Tahapan dalam Membuat Suatu Hasil Kerja
Tiga tahapan yang harus diperhatikan yaitu tahap perencanaan atau
perancangan, tahap produksi, dan tahap akhir. Semua harus dilakukan
oleh peserta didik. Meskipun terdiri atas beberapa tahap yang berbeda,

tetapi semua itu merupakan suatu proses yang padu. Dengan demikian,
pendidik bisa saja melakukan penilaian tentang kemampuan peserta
didik dalam memilih teknik kerja pada tahap produksi dan pada tahap
akhir.

a. Tahap Persiapan
Keterampilan peserta didik untuk membuat perencanaan, kemampuan
peserta didik untuk merancang suatu produk, atau kemampuan peserta

didik untuk menggali dan mengembangkan suatu ide.

b. TahapProduksi
Kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahan, peralatan, dan
teknik kerja.

c. TahapAkhir
Kemampuan peserta didik untuk menghasilkan produk yang memenuhi
kriteria (fungsi dan estetika) dan untuk mengevaluasi hasil kerjanya.

2. Tujuan Dilakukannya Penilaian Hasil Kerja
Pendidik harus memahami rujuan penilaian hasil kerja agar tidak terjadi
kekeliruan dalam menyusun kisi-kisi instrumen penilaian, Penilaian
hasil kerja umumnya digunakan pendidik untuk berikut ini.

82 EvaluasiPembela.jaran



a. Menilai penguasaan keterampilan peserta didik yang diperlukan
sebelum mempelajari keterampilan berikutnya.

b. Menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik pada
setiap akhir jenjang/kelas di sekolah kejuruan.

c. Menilai keterampilan peserra didik yang akan memasuki intitusi
pendidikan kejuruan.

3. Perencanaan dalam Menilai Hasil Kerja Peserta didik
Ketika menentukan penilaian hasil kerja, pendidik harus memperhatikan
standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Diperlukan
beberapa kriteria untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kom-
petensi peserta didik. Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk
menentukan hasil kerja yang akan dipilih pendidik untuk penilaian
adalah relevan dan mewakili kompetensi yang diukur. penilaian sebaiknya
didasarkan pada sejumlah hasil kerja yang relevan dengan kompetensi
yang diukur. Penilaian didasarkan pada seluruh aspek kompetensi, bukan
pada salah satu aspek saja sehingga hasil keria peserta didik harus relevan
dengan kompetensi yang diukur. Strategi yang dapat dilakukan untuk
memastikan relevansi dan lingkup hasil kerja berikut ini.
a. Penetapan kompetensi yang akan diukur. Perlu diingat pada waktu

memberikan tugas kepada peserta didik, sebaiknya tugas tersebut
tidak hanya memungkinkan peserta didikuntukdapat menunjukkan
kompetensi setingkat di atasnya dan kompetensi setingkat di
bawahnya.

b. Penyusunan tahapan dalam pengerjaan hasil kerja (dalam tahap
perencanaan, produksi, dan akhir).

c. Jumlah dan objektivitas hasil kerja.

Untuk memperoleh penilaian hasil kerja yang andal umumnya digu-
nakan portofolio kerja peserta didik, Semakin banyak hasil kerja yang
dinilai untuk masing-masing kompentensi maka kesimpulan yang diha-
silkan akan semakin handal. Penilaian hasil kerja yang objektif adalah
penilaian yang tidak dipengaruhi oleh jenis dan bentuk hasil kerja
peserta didik, serta tidak dipengaruhi oleh pendidik yang menilai.
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4. Pengelolaan Hasil Kerja
Pendidik mengelola sejumlah hasil kerja peserta didik, dan mencatat

hasil penilaian secara sistematis dengan mempeihatikan spesifikasi tugas

berikut.

a. Batasan perencanaan/perancangan. Batasan diberikan untuk mem-

bantu peserta didik agar dapat memfokuskan diri pada proses kerja.

Selain itu, batasan diperlukan untuk mempermudah pendidik dalam

menilai keterampilan atau kompetensi yang diukur dalam tugas

tersebut.

b. Merincikan langkahJangkah yang harus dilakukan untuk memper-

mudah pendidik, dalam menilai keterampilan atau kompetensi yang

diukur dalam tugas tersebut.

c. Merincikan langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik
dalam membuat suatu hasil kerja. Hal ini akan membantu Peserta
didik untuk memfokuskan diri pada berbagai langkah yang akan

dinilai.
d. Menyusun kriteria penilaian secara jelas. Rincian tentang aspek

kompetensi, Iangkah, dan kualitas yang akan dinilai perlu ditulis
secara eksplisit dan juga nilainya.

5. Penilaian dan Pencatatan Hasil Kerja Peserta Didik
Berikut beragam cara yang bisa dilakukan oleh pendidik dalam menge-

lola hasil keria peserta didik.

a. Anekdotal. Catatan yang dibuat pendidik selama melakukan peng-

amatan terhadap peserta didik pada waktu kegiatan belajar mengajar

disebut anekdotal. Anekdotal biasanya digunakan untuk mencatat

kompetensi yang belum terlihat pada hasil kerja peserta didik,

seperti misalnya kemamPuan peserta didik dalam bekerja sama, dan

kemampuan peserta didik dalam menggunakan peralatan secara

aman.

b. Skala Penilaian Analitis. Penilaian yang dibuat berdasarkan pada

hasil kerja peserta didik dilihat dari berbagai perspektif atau kriteria

disebut skala penilaian analitis. Skala ini digunakan untuk menilai
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kemampuan pada tahap perencanaan/perancangan dan tahap akhir.
Pada kedua tahap tersebut, pendidik dapat menilai desain atau hasil
kerja peserta didik dari berbagai perspektif serta kriteria. Untuk
setiap keterampilan yang diukur, ditentukan beberapa kriteria yang
harus dipenuhi.

c. skala Penilaian Holistik. penilaian ini merupakan penilaian terhadap
hasil kerja secara keseluruhan. skara ini digunakan untuk penilaian
pada tahap akhir seperti penilaian terhadap kualitas hasil kerja peserta
didik, dan penilaian terhadap kemampuan peserta didik untuk
mengevaluasi hasil kerjanya.

6. Contoh Penilaian Hasil Kerja peserta Didik (product
Assessmenf)

Ada beberapa model untuk mencatat pada anekdotal, yaitu dengan mo_
del kartu, model catatan pada komputer, lembar catatan hasil observasi,
maupun catatan tentang peserta didik di kelas. pendidik menggunakan
model observasi dalam mencatat kompetensi peserta didik untuk meran-
cang, membuat, dan menilai hasil kerja.

Berikut beberapa rincian mengenai instrumen penilaian hasil kerja.

a. Daftar Cek (Check-List)
Contoh: Praktik membuat saus sambal dari buah.

b. Skala Penilaian (Rating-Scale)

1

2

Mempersiapkan bahan yang akan digunakan

5 Kreativitas jenis dan rasa saus sambal.

6 Penyelesaian dan penyajian yang sudah ditentukan.

1 Merencanakan kegiatan yang akan dilakukan 12345
Memilih tempat yang tepat 12345
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Perencanaan awal membuat saus sambal dari buah.

Mengambil tempat dan alat untuk membuat saus sambal.

4. Pemakaian alat dalam membuat saus sambal dari buah.

2.



No. Aktivitas yang Diamati

Mempersiapkan bahan yang akan digunakan

Pemakaian bahan dan alat yang sesuai dengan perencanaan

Kerja sama dalam pelaksanaan- 12345

c. Rubrik
Rubrik memuat klasifikasi nilai yang dapat diberikan pada peserta didik,
sesuai dengan hasil kerja atau kinerja yang ditunjukkan oleh mereka.

Contoh

4
Amat Baik

1) Merumuskan gagasan secara jelas dan memprediksi apa yang akan
diujikan.

2) Mengumpulkan informasi awal yang relevan.
3) Merencanakan pelaksanaan penyelidikan secara detail.
4) Memilih alat dan bahan yang tepat.
5) Mengaiukan saran perbaikan yang tepat untuk kebutuhan tersebut.

3
Baik

Merumuskan gagasan yang perlu diuji dalam penyelidikan-
Merencanakan suatu urutan pelaksanaan penyelidikan.
Memilih alat dan bahan yang cocok-
Mengajukan saran perbaikan penyelidikan tersebut.

1)
2)
3)
4)

2
Cukup

1) Merencanakan percobaan tunggal secara garis besar.
2) Memilih alat dan bahan yang cocok
3) Dapat menuniukkan adanya kelemahan dari rencana yang dibuat

1

Kurang
1) Terdapat banyak kelemahan dari rencana penyelidikan yang dibuat.
2) Alat dan bahan yang dipilih kurang sesuai.
3) Tidak menyadari adanya kelemahan yang dibuat.

0
Sangat
Kurang

Tidak dapat mengaiukan gagasan dengan benar.
Belum memahami langkah penyelidikan.
Alat dan bahan yang dipilih tidak sesuai.

1)
2)
3)

E. PENILAIAN SIKAP

Penilaian sikap dalam pembelaiaran adalah serangkaian kegiatan yang

dirancang, untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu

program pembelajaran. Manusia mempunyai sifat bawaan seperti kecer-

dasan, amarah, dan sebagainya. Faktor-faktor ini memberi pengaruh ter-
hadap pembentukan sikap (Olson & Zanna, 1993). Selain itu, menusia
juga mempunyai sikap warisan yang berbentuk dengan kuat dalam
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keluarga. Misalnya, sentimen golongan, keagamaan, dan sebagainya.
Akan tetapi, secara umum para pakar psikologi sosial berpendapat bahwa
sikap manusia terbentuk melalui proses pembelajaran dan pengalaman.

Menurut Klausmeier (1985), ada tiga model belajar dalam rangka
pembentukan sikap. Model-model ini sesuai dengan kepentingan pene-
rapan dalam dunia pendidikan.

r. Mengamati dan meniru. Pembelajaran model ini berlangsung de-
ngan pengamatan dan peniruan melalui model (leorning through
modeling). Tingkah laku manusia dipelajari dengan mengamati dan
meniru tingkah laku atau perbuatan orang lain terutama orang-
orang yang berpengaruh.

z. Menerima penguatan. Penguatan dapat berupa ganjaran (penguatan

positif) dan dapat berupa penguatan hukuman (penguatan ne-
gatif). Dalam proses pendidikan, pendidik atau orangtua dapat
memberikan ganjaran berupa pujian atau hadiah kepada anak yang
berbuat sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Dari waktu ke waktu,
respons yang diberi ganjaran tersebut akan bertambah kuat.

3. Menerima informasi verbal. Informasi tentang berbagai hal dapat
diperoleh melalui lisan atau tulisan. Informasi tentang objek ter-
tentu yang diperoleh seseorang akan memengaruhi pembentukan
sikapnya terhadap objek yang bersangkutan.

1. Sikap dan Objek Sikap yang Perlu Dinilai
Dalam kegiatan pembelajaran, penilaian terhadap sikap selain bermanfaat

untuk mengetahui faktor-faktor psikologis yang memengaruhi pem-

belajaran, namun juga berguna sebagai feedback pengembangan pem-

belajaran.

Secara umum penilaian sikap dalam berbagai mata pelaiaran dapat
dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap berikut.

a. Sikap terhadap mata pelajaran.

b. Sikap pendidik terhadap mata pelajaran.

c. Sikap terhadap proses pembelajaran.

d, Sikap terhadap materi dari pokok-pokok bahasan yang ada.

Bab 5 Teknik Penilaian 87



e. Sikap berhubungan dengan nilai-nilai tertentu yang ingin ditanam-
kan dalam diri peserta didik melalui materi tertentu.

f. Sikap berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum.
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2. Tindak Lanjut
Hasil penilaian sikap perlu dimanfaatkan dan ditindaklanjuti. Hasil
pengukuran dan penilaian sikap peserta didik di dalam kelas, tujuan
utamanya bukanlah untuk dilaporkan dalam bentuk angka seperti
nilai penguasaan pengetahuan (domain kognitifl atau keterampilan
(domain psikomotor). Manfaat utama pengukuran dan penilaian sikap
adalah untuk memperoleh masukan atau umpan balik bagi pening-
katan profesionalisme pendidik, perbaikan proses pembelajaran, dan
pembinaan sikap peserta didik. Secara terperinci, hasil pengukuran dan
penilaian sikap dalam kelas dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal
berikut.

a. Pembinaan sikap peserta didik, baik secara pribadi maupun klasikal,
perlu memperhatikan teori pembentukan dan perubahan sikap.
Sebagian dari teori itu telah diajarkan pada bagian awal dari naskah
pedoman ini.

b. Perbaikan proses pembelajaran, misalnya secara umum peserta didik
menunjukkan sikap negatif terhadap pokok bahasan atau mata
pelajaran tertentu. Ada kemungkinan peserta didik belum dapat
menyerap dengan benar materi pelajaran dan belum dapat me-
mahami dengan benar berbagai konsepnya. Oleh karena itu, peserta

didik belum dapat mempersepsikan dengan benar tentang objek
sikap pokok bahasan, atau mata pelajaran sebagai yang dinyatakan
sehingga materi respons negatif dalam memberi jawaban. Dalam
hal ini, pendidik perlu mengkaji lebih mendalam dan mungkin
perlu memberi perhatian khusus, serta berbagai penekanan tertentu
dalam proses pembelajaran.

c. Peningkatan profesionalisme pendidik. Hasil pengukuran dan peni-
laian sikap dapat dimanfaatkan pula dalam rangka pembinaan pro-
fesionalisme pendidik. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian



sikap, pendidik dapat memperoleh informasi tentang kekuatan dan
kelemahan yang dimilikinya berdasarkan persepsi peserta didik.
Informasi tersebut sangat bermanfaat dalam rangka melakukan
upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pribadi, serta kemampuan
profesional pendidik.

3. Cara Menilai Perilaku
Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara_cara
tersebut antara lain berupa observasi perilaku, pertanyaan langsung,
laporan pribadi, dan penggunaan skala sikap. Observasi perilaku di sekolah
dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus, mengenai
berbagai kejadian yang terkait dengan peserta didik selama di sekolah
(critical incidents record). Pertanyaan langsung dilakukan dengan mena_
nyakan secara langsung tentang sikap seseorang yang berkaitan dengan
sesuatu hal. Berdasarkan jawaban dari reaksi yang tampil dari seseorang
dalam memberi jawaban maka dapat dipahami sikap orang itu terhadap
pada hal tertentu.

Penggunaan skala sikap mengambil dari teknik-teknik yang telah
dikembangkan, namun yang paling praktis dan mudah diimplementasi-
kan adalah skala diferensiasi semantik (semantic dffirential technique).
Teknik ini dapat digunakan pada berbagai bidang karena sederhana
dan mudah diimplementasikan dalam pengukuran dan skala sikap di
kelas. LangkahJangkah pengembangan skala dengan teknik ini sebagai
berikut.

a. Menentukan objek sikap yang akan dikembangkan skalanya, misal-
nya "Mata Pelajaran Agama Islam".

b. Memilih dan membuat daftar dari konsep dan kata sifat yang
relevan dengan objek penilaian sikap. Misalnya; menarik, penting,
menyenangkan, mudah dipelajari, dan sebagainya.

c. Memilih kata sifat yang tepat dan akan digunakan dalam skala.
d. Menentukan tentang skala pasangan dan penskorannya.

Bab 5 Teknik Penilaian 89



Pernyataan
SS sTs

1 Kegiatan di sekolah pada bulan
Ramadan perlu dilakukan.

2 Usaha pengaktifan kegiatan
Ramadan merupakan usaha
yang kurang menyenangkan

Kegiatan Ramadan pedu
didukung oleh pendidik dan
orangtua murid.

Kegiatan Ramadan
diselenggarakan untuk mengisi
waKu luang.

5 Dan seterusnya

4. Contoh Penilaian Sikap
Contohnya skala sikap terhadap kegiatan Ramadan di sekolah

Cakupan penilaian sikap pada Kurikulum zor3 terdiri dari berikut
lnl

a. Kompetensi sikap religius mengacu pada KI-r: Menghargai dan
menghayati ajaran agama yang dianutnya.

b. Kompetensi sikap sosial mengacu pada KI-z: Menghargai dan meng-
hayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan
percaya diri.

5. lnstrumen Penilaian Sikap
Berikut beberapa instrumen penilaian sikap.

a. Observasi
Teknik yang dilakukan secara berkesinambungan menggunakan indera,
dan menggunakan instrumen yang berisi sefumlah indikator perilaku
yang diamati.

b. Penilaian Diri
Teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menge-
mukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian

kompetensi.
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c. Penilaian Antarpeserta Didik
Teknik penilaian dengan cara meminta peserra didik untuk saring menilai
teknik dengan pencapaian kompetensi.

d. Jurnal
catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil
pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik.

F. PENILAIAN DtRI
Penilaian diri tingkat keras (pDK) atau Classroom serf Assessmenr (csA)
adalah penilaian yang dilakukan sendiri oleh pendidik atau peserra
didik yang bersangkutan, untuk kepentingan pengelolaan Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM) di tingkat kelas. penerapan konsep pDK adalah
sejalan dengan penerapan Kurikulum Berbasis Komperensi (KBK) yang
menerapkan penilaian berbasis kelas atau Clossroom Bas ed Assessement.
Hasil PDK merupakan masukan bagi pendidik di kelas dan pimpinan
sekolah untuk meningkatan kinerja semua staf dan para pendidik di
masa datang

Penilaian diri biasanya dilukiskan sebagai teknik untuk mening-
katkan pembelajaran, yang lebih transformati{, sukar dipahami, dan
bertolak belakang dengan pengajaran konvensionar dibanding dengan
biasanya yang lebih mudah untuk dikenali (David Boud, 1995). Reys,
Suydam, Linguist & Smith (1998) mengatakan bahwa peserta didik
merupakan penilai yang baik (the best ossessor) terhadap perasaan dan
pekerjaan mereka sendiri. Oleh karena itu, pendidik dapat memulai
proses penilaian diri dengan memberi kesempatan pada peserta didik,
untuk melakukan validasi pemikiran mereka sendiri atau jawaban dari
hasil pekerjaan mereka.

David Boud (1995) menulis tentang penilaian diri pada pendidikan
tinggi yang membuat banyak batas yang relevan untuk sekolah, pendidik,
dan peserta didik. Dia mulai dengan mengindikasikan sifat alami radikal
yang sangat potensial tentang isu penilaian diri. "peniloi an diri umumnya
digambarkan sebagai teknik untuk meningkatkan pembelajaran yang
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Iebih transformatif, sulit dipahami, dan bertolak belakang dengan peng-
ajaran konvensional dibanding dengan biasanya yang lebih mudah untuk
dikenali".

Peserta didik perlu memeriksa pekerjaan mereka dan memikirkan
tentang apa yang terbaik untuk dilakukan dan bagian mana yang perlu
dibantu. Untuk menuntun peserta didik dalam memahami proses

penilaian diri, pendidik perlu melengkapi mereka dengan lembaran sef
assessmenf.

Teknik penilaian diri dapat digunakan dalam berbagai aspek peni-
Iaianyang berkaitan dengan kompetensi kogniti{, afekti{, dan psikomotor.

r. Penilaian kompetensi kognitif di kelas. Misalnya, peserta didik dapat
diminta untuk menilai penguasaan dalam mata pelajaran tertentu
berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan.

z. Penilaian kompetensi afektif di kelas. Misalnya, peserta didik dapat

diminta untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya

terhadap suatu objek sikap tertentu. Selanjutnya, peserta didik
diminta untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria atau acuan

yang telah disiapkan.
j. Penilaian kompetensi psikomotorik di kelas. Misalnya, peserta didik

dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah
dikuasainya, sebagai hasil belajar berdasarkan kriteria atau acuan

yang telah ditetapkan.

1. Ciri Penilaian Diri
Berikut beberapa ciri penilaian diri.

a, Termotivasi Sendiri
Sekolah melihat penilaian diri sebagai upaya untuk mengenal kekuatan

dan kekurangan diri. Hal itu karena pendidik dan peserta didik mengenal

kekuatan dan kelemahannya, serta diperlukan usaha perencanaan untuk
melakukan perbaikan kegiatan pengajaran dan pembelafaran di masa

datang. Jika pendidik dan peserta didik termotivasi sendiri maka hasil
penilaian diri akan objektif dan dilakukan bukan karena desakan dari
luar.
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b. Adanya Komitmen Kepala Sekolah
Apabila penilaian diri dipersepsi sebagai bagian dari perencanaan se_
kolah maka pemimpin sekolah, staf, pendidik, serta peserta didik akan
sungguh-sungguh melaksanakan penilaian diri.

c. Ters<,sialisosikan dengan Baik
Pentingnya penyelenggaraan penilaian diri harus diyakini oleh semua
pengelola sekolah karena penilaian diri menyangkut kinerja sekolah.
Jika tersosialisasikan dengan baik, semua pihak akan mendukung pelak-
sanaan penilaian diri sehingga data yang terkumpul diharapkan dapat
diolah secara cermat.

2. Kriteria Penilaian Diri
Kriteriapenilaian diri meliputi: (a) isi materiyang diajarkan, (b) presentasi
apa yang telah diajarkan, dan (c) kerja sama di antara pimpinan sekolah,
pendidik, dan peserta didik. Kriteria isi materi yang diajarkan meliputi
sejauh mana pendidik dapat menarik perhatian peserta didik, terhadap
apa yang diajarkan di kelas dan memberi pengaruh terhadap orangtua
peserta didik dan lingkungan di luar kelas. Pendidik dapat menilai dirinya
sendiri berdasarkan perhatian dan keberhasilan peserta didik. presentasi
yang telah diajarkan oleh pendidik memiliki kualitas akademik sehingga
peserta didik dapat mempercayai informasi tersebut. Dengan demikian,
hal itu dapat digunakan untuk pengembangan kemampuan diri peserta
didik. Kualitas presentasi peserta didik memiliki ciri keberhasilan se-
hingga peserta didik dapat mengetahui, menilai, dan memperbaiki dirinya
berdasarkan hasil penilaian dari pendidiknya.
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d. Berkesinambungan
Penilaian diri didasari sebagai bagian dari manajemen sekolah yang ber-
langsung secara berkesinambungan, dalam kerangka pengelolaan ke-
giatan PBM yang bermutu dan peningkatan mutu sekolah.

e. Transparansi
Pengungkapan hasil penilaian diri dimungkinkan terjadi mekanisme
cross-cfieck bagi data yang dikumpulkan. Transparansi dapat dicapai jika
semua pihak merasa perlu mengenali diri sendiri sebelum merencanakan
kegiatan di masa datang.



3. Proses Penilaian Diri
Berikut proses pada penilaian diri.

a. Peserta didik menghasilkan observasi sendiri.
b. Membuat pertimbangan sendiri.

c. Melakukan reaksi sendiri, menafsirkan tingkat pencapaian tujuan,
dan menghayati kepuasan hasil reaksi sendiri.

4. Langkah-Langkah Penilaian Diri
Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif.
Oleh karena itu, penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan
melalui langkahJangkah berikut.

a. Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai.
b. Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.

c. Merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran,

daftar tanda cek, atau skala penilaian.

d. Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri.
e. Pendidik mengkaji sampel hasil penilaian secara acak, untuk mendo-

rong peserta didik agar senantiasa melakukan penilaian diri secara

cermat dan objektif.
f. Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil

kajian terhadap sampel hasil penelitian yang diambil secara acak.

5. Manfaat Penilaian Diri
Keuntungan bagi peserta didik adalah sebagai berikut.

a. Peserta didik dapat bertanggung jawab terhadap belajarnya sendiri.
b. Peserta didik dapat menetapkan langkahJangkah berikutnya dalam

belajar.

c. Peserta didik merasa aman tentang sesuatu yang tidak benar.

d. Meningkatkan harga diri peserta didik dan menjadi sesuatu yang

positif.
e. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.

f. Peserta didik menjadi lebih bebas dan termotivasi.

Keuntungan bagi pendidik adalah sebagai berikut.
a. Ada suatu pergesaran tanggung jawab dari pendidik ke peserta didik.
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b. Pelajaran Iebih efisisen jika para peserta didik termotivasi dan mandiri.
c. Umpan balik dapat membantu pendidik dalam mengidentifikasi

kemajuan peserta didik.
d. Pendidik dapat mengidentifikasi langkah-langkah berikutnya untuk

suatu grup/individu.
e. Terjadi persepsi antara peserta didik dan pendidik, peserta didik

menjelaskan strategi, dan pendidik mengidentifikasi proses berpikir.
f. Pelajaran lebih efisien sehingga membolehkan tantangan lebih besar.

6. Strategi Penilaian Diri
Sehubungan dengan penilaian diri peserta didik dalam kelas, agar dapat
memberi manfaat bagi pendidik maupun peserta didik maka dapat
diidentifikasi 4 strategi berikut yang dapat digunakan.

a. Modeling Using Exarnples
Strategi ini merupakan suatu teknik yang sangat bermanfaat untuk
membangun keterampilan penilaian diri peserta didik. Teknik tersebut
meliputi penggunaan suatu contoh bagian pekerjaan untuk membantu
peserta didik dalam menilai diri mereka sendiri, dan dapat dilakukan
dengan beberapa tahap yang berbeda sepanjang proses pembelajaran,
yakni sebagai berikut.

r) Menunjukkan pada peserta didik tentang contoh bagian pekerjaan
dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

z) Menggunakan model sebagai petuniuk untuk mengembangkan,
memperbaiki, dan memodifikasi pekerjaan peserta didik.

3) Menggunakan model sebagai pembanding pekerjaan peserta didik.

b. Questioning Skills
Strategi ini merupakan bagiandari proses untuk mendorong pesertadidik
dalam berpikir pada semua tingkatan berpikir, mulai dari pengetahuan
dasar sampai evaluasi dan penilaian secara analisis.

c. Graphic Organizers
Strategi ini adalah salah satu teknik untuk membantu peserta didik agar
menjadi mahir dan cakap dalam merefleksikan pekerjaan mereka.
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d. Reflection As a Process for Closing The Learning Gap

Strategi ini merupakan suatu proses untuk mengatasi kesenjangan

belajar. Sedangkan keterampilan untuk mengatasi kesenjangan belajar

memerlukan pemahaman yang jelas tentang tujuan pembelajaran dan

kriteria sukses.

Menurut Paul Black dan Dylan Wiliam (1998), ada beberapa hal

yang harus dilakukan pendidik untuk memberikan kesempatan kepada

peserta didik dalam melakukan penilaian diri. Mereka menganjurkan

kepada pendidik untuk melakukan hal seperti membagikan kriteria pada

peserta didik dan tujuan belajar yang jelas (hasil belajar).

PEMECAHAN MASALAH

1 2 3 4 5

Merasa tidak punya ide ketika
memecahkan soal.

REPRESENTASI

1 2 3 4 5

Kesulitan menyajikan diagram,
gambar, atau tabel saat
menghadapi soal.

PENALARAN DAN PEMBUKTIAN

1 3 1 5

Merasa kesulitan dalam
menjelaskan alasan kepada teman

Merasa mudah menjelaskan
alasan kepada teman.

KOMUNIKASI

1 2 3 4 5

Merasa mudah mengemukakan
ide kepada teman.
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7. Contoh Penilaian Diri
Penilaian diri adalah bentuk penilaian yang dilakukan sendiri oleh

peserta didik untuk menilai dirinya sendiri. Penilaian ini dapat mem-

bantu pendidik untuk mengetahui kelebihan sekaligus kekurangan

peserta didik. Penilaian diri biasanya menggunakan rubrik yang berupa

skala bertingkat. Skala bertingkat ini merupakan gambaran penilaian

seseorang terhadap sesuatu, dengan nilai yang berbentuk skala.

Tabel Contoh Format Penilaian Diri

lde langsung muncul ketika
memecahkan soal,

lde membuat diagram, gambar,
atau tabel langsung muncul.

2

Merasa kesulitan mengemukakan
ide kepada teman.



PENGATTAN (KONEKS| )
2 3 4 5

Merasa kesulitan dalam melihat
keterkaitan antarmasalah.

Merasa mudah melihat
keterkaitan antarmasalah

Contoh penilaian diri:

PARTISIPASI DALAM DISKUSI KELOMPOK

Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. r s.d. 5, tulislah
hurufA, B, C atau D di depan tiap pernyataan:

A:selalu C: kadang-kadang

B:sering D: tidak pernah

1. Selama diskusi saya mengusulkan ide kepada kelompok
untuk didiskusikan.
Ketika kami berdiskusi, tiap orang diberi kesempatan meng_
usulkan sesuatu.
Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama
kegiatan.
Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelom_
pok saya.

Selama kerja kelompok, saya....
mendengarkan orang lain,
mengajukan pertanyaan,
mengorganisasi ide-ide saya,
mengorganisasi kelompok,
mengacaukan kegiatan,
melamun.

Apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung?6
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Sumber: Forster & Masters,l995.

1

Nama :

Nama-nama anggota kelompok :

Kegiatan kelompok :

2.

3.

4.

5.



1. Arikunto (2012:671
Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui

atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan
yang sudah ditentukan.

2. Sudijono (2011:671
Tes adalah cara atau prosedur dalam pengukuran dan penelitian di bidang

pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas

baik berupa pertanyaan-pertanyaan (yang harus dijawab), atau Perintah-
perintah (yang harus dikerjakan) oleh testee. Dengan demikian, atas dasar

datayang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai

yang melambangkan tingkah laku atau prestasi.

3. Zainal Arifin (2011:118)
Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka

melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalam terdapat berbagai

pertanyaan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab

oleh peserta didik untuk mengukur kompetensi tertentu dari peserta

didik.

4. F.L. Goodeneough dalam Sudjijono (2008:67)
Tes merupakan tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada indi-
vidu atau sekelompok individu, dengan maksud untuk membandingkan

kecakapan mereka, satu dengan yang lain.

98 EvaluasiPembelajaran

G. PENILAIAN TESTERTULIS

Tes tertulis adalah tes dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada

peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik
tidak selalu merespons dalam bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga

dalam bentukyang lairr seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar,

dan lain sebagainya. Penilaian tertulis adalah penilaian yang dilakukan
seorang pendidik untuk mengetahui respons peserta didik dalam bahasa

tulisannya sendiri.

Ada beberapa pengertian tes menurut para ahli, yaitu sebagai berikut.



5. Norman datam Djaati dan Sudjijono (200g:71
Tes adalah salah satu prosedur evaluasi komprehensi{ sistematik, dan
objektifyang hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan dalam proses pengajaran yang dilakukan oleh pendidik.

Berdasarkan pengertian dari para ahli maka dapat disimpulkan bahwa
tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan
mengukur sesuatu, yang diberikan kepada individu atau sekelompok
individu. Tes itu di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan,
atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta
didik dengan maksud untuk membandingkan kecakapan mereka satu
dengan yang lainnya.

Zainal Arifin (zou:ng) mengemukakan terdapat perbedaan antara
tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan, yaitu sebagai berikut.
r. Tes tertulis adalah tes atau soal yang harus diseresaikan oleh peserta

didik secara tertulis.
2. Tes lisan adalah sekumpulan tes, soal, atau tugas pertanyaan yang

diberikan kepada dan dilaksanakan dengan cara tanya iawab.
3. Tes perbuatan adalah tugas yang pada umumnya berupa kegiatan

praktik atau melakukan kegiatan yang mengukur keterampilan.

Tes tertulis adalah tes daram bentuk bahan turisan (baik soal maupun
jawabannya). Tes ini merupakan tes dimana soal dan jawaban yang dibe_
rikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab
soal, peserta didik tidak selalu harus merespons dalam bentuk menulis
kalimat jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk mewarnai, memberi
tanda, menggambar grafik, diagram, dan sebagainya.

Tujuan penggunaan tes adalah sebagai berikut.
r. Mendiagnosa peserta didik (kekuatan dan kelemahan).
2. Menilai kemampuan peserta didik (keterampilan dan pengetahuan

dan pemahaman).
j. Memberi bukti atas kemampuan yang telah dicapai.
4. Menyeleksi kemampuan peserta didik baik secara indMdu maupun

kelompok.

5. Monitoring standar pendidikan.
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I

Fungsi dari penilaian tertulis adalah sebagai berikut.

Formatif di Kelas/Classro om Formatif Assessement

a. Dilakukan saat berlangsungnya proses belajar mengaiar.

b. Dilaksanakan secara periodik.

c. Mencakup semua mata pelajaran yang telah diajarkan.

d. Bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan proses

belajar mengajar.

e. Dapat digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan Proses

belaiar mengajar.

Sumatif di Kelas/Clossroom Summative Assessement

a. Materi yang diujikan meliputi seluruh pokok bahasan dan tujuan

pengajaran dalam satu program tahunan dan semester.

b. Dilakukan pada akhir program dalam satu tahun atau semester.

c. Bertujuan untuk mengukur keberhasilan peserta didik secara

menyeluruh.

Hasil penilaian sumatif digunakan antara lain untuk penentuan

kenaikan kelas, kelulusan sekolah, dan sebagainya.

2

1. Bentuk lnstrumen Tes dan Penskorannya
Berikut beberapa instrumen tes dan penskorannya pada penilaian tertulis.

a. PilihanGolda
Bentuk soal pilihan ganda dapat dipakai untuk menguji penguasaan

kompetensi pada tingkat berpikir rendah sePerti pengetahuan (recall)

dan pemahaman, sampai pada tingkat berpikir tinggi seperti aplikasi,

analisis, sintesis, dan evaluasi. Bentuk soal terdiri dari item (pokok soal)

dan oprion (pilihan jawaban). Pilihan jawaban terdiri atas kunci iawaban

dan pengecoh (distractor).

Pertanyaan pilihan ganda adalah Pertanyaan yang mengandung

beberapa alternatif jawaban (A, B, C, D, dan E). Pertanyaan pilihan ganda

berfungsi untuk mengukur kemampuan ingatan, pengeftian, aplikasi,

sintesis, dan evaluasi. Pertanyaan pilihan ganda disajikan dalam bentuk

distraktor, sebab akibat, jawaban berganda, variasi berganda, dan variasi

yang tidak lengkap.
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Pedoman pembuatan tes bentuk pilihan ganda adalah: (r) pokok
soal harus jelas, (z) isi pilihan jawaban homogen, G) panjang pitilr.r,
jawaban relatif sama, (+) tidak ada petunjuk jawaban benaa (5) hi.rd".i
menggunakan pilihan jawaban: semua benar atau semua salah, (6)
pilihan jawaban angka diurutkan, (7) semua pilihan jawaban logis, (gj
jangan menggunakan negatif ganda, (9) kalimat yang digunakan sesuai
dengan tingkat perkembangan peserta tes, (ro) bahasa yang digunakan
baku, (u) letak pilihan jawaban benar ditentukan secara acak, dan (rz)
penulisan soal diurutkan ke bawah. Contoh soal pilihan ganda adalah
berikut ini.

Apa kepanjangan dari K3?

a. Keselamatan dan kekuatan kerja.
b. Keselamatan dan kesehatan kerja.
c. Kesejahteraan dan kesehatan kerja.
d. Kekuatan, kesehatan, kesejahteraan.
e. Kehidupan, keselamatan, kesehatan.

Kelebihan dan kelemahan pada soal pilihan ganda adalah sebagai
berikut.

Kelebihan:

r) Memiliki karakteristik yang baik.
z) Mencangkup hampir seluruh materi.
) Pemeriksaan (penskoran) jawaban peserta tes dapat dikerjakan dalam

waktu yang singkat.

4 Terstruktur dan petuniuknya jelas.

5) Penilaian mudah, objektif, dan dapat dipercaya.

Kelemahan:

,
z)

Menyusunnya membutuhkan waktu yang lama.
Kurang mencerminkan kemampuan peserta didik yang sesung_
guhnya.

Kurang efektif dalam mengukur beberapa tipe pemecah masalah,
kemampuan untuk mengorganisir, dan mengekspresikan ide.
Nilai dapat dipengaruhi dari kemampuan membaca yang baik.

3)

4)
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Penyusunan pertanyaan pada pilihan ganda harus memperhatikan

beberapa hal berikut.

r) Harus mengacu pada kompetensi dasar dan indikator soal.

z) Beri petunjuk pengerjaan dengan jelas.

l) Jangan memasukkan materi soal yang tidak relevan de,rgan apa yang

sudah dipelajari.

4) Pernyataan dalam soal merumuskan persoalan yang jelas dan berarti.

5) Panjang pilihan pada suatu soal hendaknya lebih pendek daripada

item-nya.

6) Alternatif jawaban yang benar hendaknya iangan sistematis'

il Harus diyakini benar bahwa hanya terdapat satu jawabanyang benar'

b. Benar-Salah
Bentuk soal ini memiliki dua kemungkinan jawaban, yaitu benar salah

atau ya dan tidak. Dalam menyusun instrumen Pertanyaan benar salah

harus diusahakan menghindari kata terPenting, selalu, tidak pernah,

hanya, sebagian besar, dan kata-kata lain yang sejenis karena dapat

membingungkan Peserta tes dalam menjawab. Rumusan butir soal harus

ielas, pasti benar, dan pasti salah- Hindari Pernyataan negatif sePerti

kata 'bukan'.

Pertanyaan benar salah adalah pertanyaan yang mengandung dua

kemungkinan jawaban. Pertanyaan benar salah berfungsi untuk meng-

ukur kemampuan membedakan fakta dan pendapat, mengidentifikasi

informasi, menghubungkan dua hal homogen, dan sebab-akibat' Per-

tanyaan benar salah disajikan dalam bentuk Pernyataan, gambar, tabel,

dan diagram.

Kelebihan dan kelemahan soal benar-salah adalah sebagai berikut'

Kelebihan:

r) Mudah diskor karena untuk setiap soal hanya ada dua alternatif

jawaban.

z) Merupakan bentuk soal yang baik untuk mengukur fakta dan hasil

belajar langsung, terutama yang berkenaan dengan ingatan'

f) Soal ini baik untuk hasil-hasil dimana hanya ada dua alternatif

iawaban.
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d Tuntutan kurang ditekankan pada kemampuan baca.
) sejumlah soal relatif dapat dijawab daram tipe tes secara berkala.
6) Penilaian mudah, objekti{, dan dapat dipercaya.

Kelemahan:

r) Mendorong peserta didik untuk menebak jawaban.
z) Banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan dua ke_

mungkinan benar atau salah.

) Meminta respons dari peserta didik yang berbentuk penilaian mutlak.
4) /awaban soal tidak memberikan bukti bahwa peserta didik menge_

tahui dengan baik.

5) Tidak ada informasi diagnostik jawaban yang salah.
6) Memungkinkan dan mendorong peserta didik untuk menerka-nerka.

Berikut penyusunan pertanyaan pada soal benar_salah adalah be_
rikut ini.

r) Jumlah soal hendaknya cukup banyak sehingga dapat dipertang_
gungjawabkan.

z)

3)

Jumlah item yang benar sama dengan jumlah irem yang salah.
Berilah petuniuk mengenai cara mengerjakan soal yang jelas dan
menggunakan kalimat yang sederhana.
Hindarkan pertanyaan yang terlalu umum, kompleks, dan negatif.
Hindarkan penggunaan kata yang dapat memberi petuniuk tentang
jawaban yang dikehendaki.

Menjodohkan

4)

5)

c

Pertanyaan mencocokan yakni terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan
jawaban yang keduanya dikumpulkan pada kolom yang berbeda. Jum_
lah pilihan jawaban dibuat lebih banyak dari jumlah persoalan. per_

tanyaan mencocokan berfungsi untuk mengukur kemampuan dalam
mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana, dan
mengidentifikasi kemampuan menghubungkan dua hal. pertanyaan
mencocokan disajikan dalam bentuk soal yang terdiri dari premis dan
respons. Bentuk ini cocok untuk mengetahui fakta dari konsep. Cakupan
materi bisa banyak, namun tingkat berpikir yang terlibat cenderung
rendah.
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1O4 EvaluasiPembelajaran

Kelebihan dan kelemahan soal menjodohkan adalah berikut ini.

Kelebihan:

r) Relatif mudah dalam menyrrsun soalnya.

z) Penskoran dapat dilakukan dengan cepat dan objektif.

j) Dapat menguji k:mampuan menghubungkan dua hal, baik yang

berhubungan langsung maupun tidak langsung.

a) Agak mudah dikonstruksi sehingga dalam waktu yang tidak terlalu
lama dapat dikonstruksi soal yang cukup banyak untuk satu mata

pelajaran.

Kelemahan:

r) Hanya mengukur tingkat berpikir ingatan.

z) Penulis soal cenderung tidak cermat.

l) Tes mencocokkan terlalu menekankan pada aspek ingatan/hafalan.

Sukar untuk mengukur aspek pemahaman dan aspek lainnya yang

lebih tinggi.

d Sukar untuk menentukan materi atau pokok bahasanyang mengukur

hal-hal yang berhubungan.

Penyusunan pertanyaan pada soal menjodohkan adalah berikut ini.

r) Buatlah petunjuk tes dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami.

z) Sesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator.

) Soal di kolom kiri dan jawaban di kolom kanan.

4) Jumlah jawaban lebih banyak dari pada jumlah soal.

5) Susunlah item dan alternatif jawaban dengan sistematika tertentu.

6) Seluruh kelompok soal dan jawaban hanya terdapat dalam satu

halaman.

il Gunakan kalimat yang singkat dan langsung terarah pada pokok

permasalahan.

d. Jawaban Singkat atau Isian Singkat
Completion fesr biasanya disebut dengan istilah tes isian, tes menyem-

purnakan, atau tes melengkapi. Terdiri atas kalimat yang terdapat bagian

yang dihilangkan dan harus diisi oleh murid. Tes bentuk melengkapi



(complete test) dapat berupa isian dan ada pula yang merupakan jawaban
singkat. Tes ini adalah satu-satunya tes objektif yang menuntut agar
peserta tes memberikan jawaban, bukan memilih jawaban.

Bentuk tes dikatakan non-objektif karena peniraian yang dilakukan
cenderung dipengaruhi subjektivitas dari penilai. Bentuk tes ini menuntut
kompetensi peserta didik untuk menyampaikan, memilih, men)rusun,
dan memadukan gagasan atau ide yang telah dimilikinya dengan meng_
gunakan kata-katanya sendiri.

Tes bentuk jawaban/isian singkat dibuat dengan menyediakan tempat
kosong yang disediakan bagi peserta didik untuk menuliskan jawaban.
Jenis soal jawaban singkat ini bisa berupa pertanyaan dan melengkapi
atau isian. Penskoran isian singkat dapat dilakukan dengan memberikan
skor r untuk jawaban benar dan skor o untuk jawaban salah.

Kelebihan dan kelemahan soal isian singkat adalah sebagai berikut.
Keunggulan:

r) Mudah dikonstruksi karena soal ini hanya akan mengukur hasil
belajar yang sederhana yaitu yang bersifat ingatan.

z) Dapat digunakan untuk menilai bahan pelajaran yang banyak atau
jangkauan yang luas.

) Dapat diskor secara cepat dan objektif,
4 Kecil kemungkinan peserta didik untuk memberi jawaban dengan

singkat dan tepat.

5) Hasil-hasil pengetahuan dapat diukur secara luas.

Kelemahan:

r) Tidak dapat mengukur hasil belajar yang kompleks karena hanya
menghasilkan respons yang singkat dan sederhana.

z) Memerlukan waktu yang agak lama untuk menskornya meskipun
tidak selama tes uraian.

) Menyulitkan pemeriksa apabila jawaban peserta didik membingung-
kan.

4 Kurang ekonomis karena memerlukan kertas (biaya) yang banyak
jika dibandingkan dengan tes uraian.
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r)

2)

3)

4)

Peny'usunan pertanyaan pada soal isian singkat adalah berikut ini'

Buatlah petuniuk tes dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami'

Tidak menggunakan soal dengan tipe jawaban terbuka'

Tidak mengambil pernyataan langsung dari buku (text book)'

Titik-titik kosong sebagai temPat mengisi iawaban hendaknya dile-

takan pada akhir atau dekat akhir kalimat'

Jangan menggunakan titik-titik kosong terlalu banyak'

Pernyataan hendaknya hanya mengandung satu alternatif jawaban'

Jika perlu dapat digunakan gambar sehingga dapat mempersingkat

5)
6)

7)
dan ielas.

Contoh soal:

Sumber zat pembangun dalam tubuh berfungsi sebagai""""""""""

e. Soal llro,ian Objektif
Uraian adalah alat penilaian yang menuntut peserta didik untuk meng-

ingat, rnemahami, dan mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang

sudah dipelafari, dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan

gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan

kata-katanya sendiri- Alat ini dapat menilai berbagai ienis kemampuan'

misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logrs, dan menyimpulkan'

Benruk soal uraian obiektif sangat tePat digunakan untuk bidang

matematika dan IPA. Hal itu karena kunci jawabannya hanya satu'

Objektif di sini memiliki arti apabila diperiksa oleh beberapa pendidik

dalam bidang studi tersebut hasil penskorannya akan sama' Pertanyaan

pada bentuk soal ini di antaranya adalah hitunglah' tafsirkan' buat

kesimpulan, dan sebagainYa.

Pertanyaan yang bisa digunakan adalah simpulkan' tafsirkan' dan

sebagainya. Langkah untuk membuat tes uraian obiektif adalah: (r)

menulis soal berdasarkan indikator pada kisi-kisi, dan (z) meng-edit

pertanyaan. Untuk meng-edit pertanyaan perlu diperhatikan : (a) apakah

pertrrryra., mudah dimengerti, (b) apakah data yang digunakan benar'

ic) apakah tata letak keseluruhan baik, (d) apakah pemberian bobot

skor sudah tepat, (e) apakah kunci jawaban sudah benar' dan (f) apakah
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waktu untuk mengerjakan tes cukup. Penskoran instnrmen uraian objektif
dapat dilakukan dengan memberikan skor tentukan langkah-langkah
dalam menjawab soal.

Contoh soalnya adalah berikut ini.

a. Urutkan tahapan dalam tqble set-up!

b. Sebutkan macam-macarn table set-up!

Langkah pembuatan soal uraian adalah berikut ini.
r) Materi, misalnya kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum.
z) Konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan

tegas.

3) Bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata/kalimat
yang menimbulkan penafsiran ganda.

Dalam menyrsun instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbang-
kan hal-hal berikut.

r) Materi, misalnya kesesuaian soal dengan kompetensi dasar da1 in4i-
kator pencapaian pada kurikulum tingkat satuan pendidikan.

z) Konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus ielas dan
tegas.

1\ Bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata/kalimat
yang menimbulkan penafsiran ganda.

d Kaidah penulisan, harus berpedoman pada kaidah penulisan soal
yang baku dari berbagai bentuk soal penilaian.

Kelebihan dan kelemahan soal uraian adalah berikut ini.
Kelebihan:

r) Lebih representatif, mewakili isi dan banyaknya materi atau bahan.
z) Lebih objektif dalam penilaian.

) Lebih mudah dan cepat memeriksanya.

d Pemeriksaan hasil tes dapat dibantu oleh orang lain.

Kelemahan:

r) Dibutuhkan persiapan penyusunan tes yang relatif sulit dibanding-
kan tes uraian.
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2) Cenderung untuk mengungkapkan ingatan, kurang tepat untuk

mengukur aspek yang lain.

) Banyak kesempatanuntung-untungan.

4 Kerja sama peserta didik dalam menjawab tes lebih terbuka.

t UraianBebas
Bentuk instrumen ini dapat dipakai untuk mengukur kompetensi peserta

didik dalam semua tingkat ranah kognitif. Kaidah penulisan instrumen

bentuk uraian bebas adalah: (r) gunakan kata-kata seperti mengapa,

uraikan, jelaskan, bandingkan, tafsirkan, hitunglah, dan buktikan; (z)

hindari penggunaan Pertanyaan seperti : siapa, aPa, dan bilamana; (3)

gunakan bahasayang baku; (4) hindari penggunaan kata-katayang dapat

ditafsirkan ganda; (5) buat petuniuk mengerjakan soal; (6) buat kunci

jawaban; (7) buat pedoman Penskoran. Untuk memudahkan penskoran

dapat dilihat rambu-rambu jawaban yang akan dijadikan acuan.

H. RANGKUMAN

Terdapat beberapa teknik penilaian yang dapat digunakan untuk menilai

hasil belajar peserta didik yaitu penilaian unjuk kerja atau kineria (per-

formance ossessment), penilaian sikap (attitude ossessmenr), penilaian

tertulis (paper & pen assessmenf), penilaian proyek (proiect assessment),

penilaian produk Qtroduct assessment), penilaian portofolio (portofol io

assessmenf), penitaian diri (sellassessment), dan penilaian tertulis.

I. TATIHAN

r. Sebutkan dan jelaskan mengenai teknik penilaian yang Anda

ketahui!
2. Sebutkan dan jelaskan teknik penilaian apakah yang tepat digunakan

apabila para siswa harus melakukan suatu kegiatan observasi!

). Sebutkan dan jelaskan teknik penilaian apakah yang tepat digunakan

apabila pendidik ingin mengukur sejauh apa sikap peserta didik,

sebagai hasil dari suatu Program pembelajaran !
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BAB

A. PERENCANAANTES

Tes baru dapat berarti bila terdiri dari butir-butir soal yang menguji
tujuan penting dan mewakili ranah pengetahuan, kemampuan, dan
keterampilan secara representatif. Untuk itu, peranan perencanaan
dalam pengujian menjadi sangat penting. Tes tanpa rencana yang dapat
dipertanggungjawabkan dapat menjadi sia-sia, bahkan mungkin akan
mengganggu proses pencapaian tujuan. Enam hal yang harus diper-
timbangkan dalam perencanaan tes adalah berikut ini.

r. Pengambilan sampel dan pemilihan butir soal.
z. Tipe tes yang akan digunakan.

3. Aspek yang akan diuji.

4. Format butir soal.

5. Jumlah butir soal.

6. Distribusi tingkat kesukaran butir soal.

1. Pengambilan Sampel dan Pemilihan Butir Soal
Tes hasil belajar (achievement test) haruslah disusun atas butir-butir
soal yang terpilih, yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan
sebagai sampel yang representatif dan ilmu atau bidang studi yang diuji
dengan perangkat tes tersebut. Proses pemilihan atau sampling butir soal
itu tidak mungkin dapat dilakukan secara acak (random). Hanya seorang
ahli dalam bidang studi yang tahu secara lebih baik apakah butir-butir
soal itu cukup representatifatau tidak. Pemilihan itu dilakukan atas dasar
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pertimbangan pentingnya konsep, generalisasi, dalil, atau teori yang
diuji dalam hubungannya dengan peranannya terhadap bidang studi
tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak mungkin pemilihan
itu dilakukan oleh orang awam dalam bidang studi tersebut.

Untuk memperoleh butir-butir yang mewakili keseluruhan konsep
yang penting dalam suatu bidang studi, biasanya bidang studi itu
dipilih-pilih menjadi beberapa pokok bahasan (major content areas)
dan subpokok bahasan (specific content oreas). Tentu saja tidak perlu
ada jumlah butir soal yang sama untuk setiap pokok bahasan. fumlah
soal dalam setiap pokok bahasan atau subpokok bahasan hendaknya
sebanding dengan luas dan pentingnya pokok bahasan atau subpokok
bahasan tersebut. Sebagai pedoman tentang tingkat kepentingan dan
suatu pokok bahasan atau subpokok bahasan, dapat dilihat dari kon-
tribusinya terhadap keseluruhan bidang studi, Selain itu, untuk lebih
mudah memperluas pembahasan pokok atau subpokok. Tidak ada
batasan mengenai jumlah butir soal untuk satu pokok bahasan atau
subpokok bahasan.

2. Tipe Tes yang Digunakan
Ebel dan Frisbie membagi tiga tipe soal: (a) esai, (b) objektif dan (c)
permasalahan matematik. Di samping itu, masih juga dikenal soal
penampilan dan soal lisan. Ada kesalahpahaman yang umum terjadi di
kalangan pengguna tes, yaitu anggapan yang menyatakan suatu tipe tes
lebih baik dari tipe tes lainnya dalam mengukur ranah kognitif tertentu.
Berbagai penelitian telah menunjukkan perbedaan yang berarti dalam
mengukur level ranah kognitif yang sama. Soal esai yang baik dapat
mengukur ranah kognitifyang mana pun seperti yang dapat diukur oleh
soal objektif yang baik, serta sebaliknya dan menghasilkan peringkat
subjek yang tidak berbeda. Pemilihan tipe tes yang akan digunakan
lebih banyak ditentukan oleh kemampuan dan waktu yang tersedia pada
penyusun tes, daripada kemampuan peserta tes atau aspek yang ingin
diukur.
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3. Aspek Kemampuan yang Diuji
Setiap bidang studi mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda-
beda. Oleh karena itu. aspek yang diuji pun haruslah yang berbeda
pula. Aspek ranah kognitif mana yang akan diuji harus sinkron dengan
kemampun yang ditentukan oleh tujuan pendidikan yang telah diru-
muskan terlebih dahulu. Dalam hubungan inilah kita mengenal adanya
6 tingkatan kemampuan yang diuji, yaitu pengetahuan, aplikasi, analisis,
sintesis, dan evaluasi yang lazim diberi symbot Cr, Cz, C3, C+, CS,dan C6.
Di samping itu, tentu juga harus diperhatikan kemampuan dari ranah
lain seperti afektif dan psikomotor. Jumlah soal untuk setiap ranah atau
untuk setiap level dalam ranah kognitif juga tidak perlu sama. pada saat
ini tes hasil belajar lebih berorientasi kepada pengetahuan, pemahaman,
dan aplikasi, sedangkan kemampuan pada level yang lebih tinggi seperti
analisis, sintesis, dan evaluasi merupakan pengembangan lebih lanjut
dari ketiga level kemampuan yang disebutkan terdahulu. Hal ini berarti
bahwa jumlah soal yang mewakili tiga level yang pertama diharapkan
lebih banyak dari jumlah soal untuk tiga level berikutnya.

4. Format Butir Soal
Baik tes objektif maupun tes esai mengenal berbagai format. Misalnya,
dalam tes objektif sering kali dipilih format A (pilihan ganda), format
B (pilihan ganda analisis hubungan antarhal), format C (pilihan ganda
analisis kasus), atau format D (pilihan ganda kompleks). Berbagai
penelitian juga telah rnenunjukkan bahwa berbagai format butir soal ini
tidak menunjukkan perbedaan efektivitas yang berarti untuk mengukur
berbagai level ranah kognitif. Hal itu asalkan dikonstruksi sama baiknya.
Bahkan format butir soal B-S pun dapat mengukur level ranah kognitif
yang tinggi, asal dikonstruksi secara cermat oleh ahli bidang studi dan
ahli konstruksi tes. Perbedaan antarformat butir soal tersebut tidak
terletak pada efektivitasnya dalam mengukur level kemampuan, tetapi
lebih banyak pada penerkaannya (dalam hal peserta tes kurang mengenai
bahan yang di tes).
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5. Jumlah Butir Soa!

Jumlah butir soal tentu saja tidak ada ketentuan yang pasti. Akan tetapi,

yang harus diingat adalah jumlah butir soal berhubungan langsung

dengan reliabilitas tes dan representasi isi bidang studi yang dites.

Semakin besar jumlah butir soal yang digunakan dalam suatu tes maka

kemungkinan akan semakin tinggi reliabilitasnya, baik dalam arti sta-

bilitas maupun internal konsistensinya. Dilihat dari segi jumlah inilah
maka tes objektif mempunyai kekuatan yang lebih dari tes esai. Karena

tugas yang harus diselesaikan dalam tes objektif itu sangat singkat maka

kemungkinan untuk menggunakan iumlah butir soal yang besar menjadi

lebih besar pula. Sedangkan tes esai tidak memungkinkan menggunakan

jumlah item yang banyak. Dengan demikian, representasi bidang studi

dan reliabilitas tes obiektif akan lebih baik dari tes esai. fumlah butir soal

itu haruslah direncanakan.

a. Jumlah keseluruhan.

b. ]umlah untuk setiap pokok bahasan/topik/konten area.

c. Jumlah untuk setiap format.

d. Jumlah untuk tiap kategori tingkat kesukaran.

e. Jumlah untuk setiap aspek pada ranah kognitif.

Tentu saja dalam menentukan iumlah ini harus mempertimbangkan

waktu yang tersedia, biaya yang ada, kompleksitas tugas yang dituntut
oleh tes dan waktu ujian.

6. Distribusi Tingkat Kesukaran
Pada umumnya, semua ahli konstruksi tes sependapat bahwa tes yang

terbaik adalah tes yang memPunyai tingkat kesukaran di sekitar o,5o.

Semakin dekat ke titik itu maka tes itu semakin mampu membedakan

antara kelompok yang baik dan kelompok yang kurang belajar. Akan

tetapi, tentu saja itu bukanlah satu-satunya pertimbangan untuk me-

nentukan distribusi tingkat kesukaran. Penentuan distribusi ini juga

ditentukan oleh tujuan tes. Misalnya, bila tes dimaksudkan untuk seleksi

maka tes harus lebih mengarah kepada yang mempunyai tingkat kesu-

karan yang lebih tinggi. Akan tetapi, yang harus diingat ialah tes yang

terlalu sukar atau terlalu mudah tidak dapat memberi informasi yang

banyak.

112 EvaluasiPembelajaran



I

Dalam hal pendistribusian tingkat kesukaran juga harus diper_
hatikan bahwa tes yang mempunyai tingkat kesukaran yang rendah
sebaiknya diletakkan di awal tes dan yang tinggi pada akhir perangkat
tes. Ketentuan ini tidaklah menunjukkan perbedaan yang berarti pada
"power fest". Perbedaan itu lebih bersifat memberi motif untuk lebih
terdorong mengerjakan seluruh butir soal.

B. KISI-KISITES

Kisi-kisi biasa juga sebagai rable spesifikasi tes umumnya ditampilkan
dalam bentuk matriks, yang menunjukkan promosi dan jumlah angka
mutlak dari setiap aspek butir soal yang membentuk suatu perangkat
tes. Dalam suatu kisi-kisi setidaknya harus dengan mudah terbaca: (r)
pokok/subpokok bahanyang diuji, (z) kemampuanyang diuji (level ranah
kognitif), $) tingkat kesukaran butir soal dengan asumsi pertimbangan
ada pada penulis soal.

Kisi-kisi yang sudah terisi menggambarkan proporsi banyaknya butir
soal untuk setiap pokok/subpokok bahasan, dan setiap tingkat kemam_
puan pada ranah kogniti[.

KISI-KISI TES OBIEKTIF

Program Studi
Mata Kuliah
Semester/Tahunan

Lama Ujian
Tipe Tes

Jumlah Butir Tes
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7. Beberapa Pertimbangan Lain
Berikut beberapa pertimbangan lain dalam merencanakan tes.
a. Apakah akan menggunakan "open book, atau .,c/ose 

6ook,,.
b. Apakah fiekuensi pelaksanaan tes sering atau jarang.
c. Apakah pelaksanaan tes diumumkan sebelumnya atau mendadak.
d. Bagaimana mode penyajian tes.
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KETERANGAN:
1. C1 : Proses berpikir ingatan.
2. C2 : Proses berpikir pemahaman,
3. C3 : Proses berpikir penerapan.
4. C4, 5, 6 : Proses berpikir analisis, sintesis, dan evaluasi.5. Mudah, sedang, sukar adalah tingkat kesukaran butir soal yang diinginkan, dan

menentukan tingkat kesukaran ini didasarkan pada pertimba;gan -pembuatan

soal.
6. Pokousubpokok bahasan di korom 2 diambir dari GBpp (Garis-Garis Besar pro-

gram Pengajaran) yang ditarik dari Tujuan lnstruksional Khusus (TlK).

Format kisi-kisi yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat
tes hanya terdiri dari tes pilihan ganda. Adapun langkah-langkah yang
ditempuh untuk mengisi format tersebut adalah sebagai berikut.
r. Tentukan lamanya waktu pelaksanaan ujian yang direncanakan,

misalnya 90 menit.
2. Hitung banyaknya butir soal pilihan ganda yang dapat diselesaikan

dalam waktu 9o menit.

3. Tentukan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang harus diliput
dalam tes tersebut.

4. Tentukan proporsi banyaknya butir soal setiap pokok bahasan.
Proporsi ini bergantung pada tingkat kepentingan pokok bahasan
satu terhadap yang lain. Proporsi dinyatakan dalam persen (%) dan
dicantumkan pada kolom paling kanan.

j. Tentukan presentase/proporsi jenjang kemampuan berpikir dalam
perangkat tes tersebut. Presentase ini dicantumkan pada baris paling
bawah.

6. Dengan menggunakan data pada butir z, 4, dan5, penyebaran butir
soal pada setiap kolom dapat dilaksanakan.

Kisi-kisi untuk tes bentuk uraian lebih sederhana dari tes objektif,
karena pada tes uraian proporsi masing-masing tingkat kemampuan
berpikir (pemilihan jenjang berpikir) yang diukur tidak perlu dilaksana-
kan. Format kisi-kisi tes esai adalah sebagai berikut.
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Pokok Bahasan & Sub
Pokok Bahasan

Jumlah Soal Proses
Berpikir Maksimal

Jumlah
Butir
Soal

1 2 3 4 5 6 7 8 I

JUMLAH
Butir Soal

Presentase 100

FORMAT KISI-KISI TES URAIAN

Program Studi/Jurusan :

Semester/Tahun :

Lama Uiian :

BentukTes :

Jumlah Butir Tes :
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Langkah yang ditempuh untuk mengisi format kisi-kisi tes esai lebih

sederhana, yakni sebagai berikut.

r. Tentukan lamanya waktu pelaksanaan ujian yang direncanakan,

misalnya 9o menit.

z. Tentukan banyaknya butir soal uraian yang dapat diselesaikan dalam

waktu 9o menit, misalnya iumlah soal ada 8 butir'

j- Tentukan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang harus diliputi

dalam perangkat tes tersebut.

4. Tentukan proporsi banyaknya butir soal setiap Pokok bahasan' Pro-

posal ini tergantung pada tingkat kepentingan untuk pokok bahasan

%

c6
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satu terhadap yang lain. Proporsi/presentase tersebut dicantumkan
pada kolom paling kanan (9).

5. Hitung jumlah butir soal yang harus dicantumkan dalam kolom g.

6. Distribusikan jumlah butir soal pada kolom 7 sampai dengan
kolom 3 menurut proporsi yang didasarkan pada pertimbangan
keterlaksanaannya. Kolom Cz sampai dengan C6 diisi dengan angka,
yaitu jumlah butir soal yang mengukur proses berpikir minimal Cz
atau C3 dan seterusnya. Contohnya: kolom C4 pada pokok bahasan
tertentu diisi dengan angka z, isi berarti ada z butir soal yang masing-
masing akan mengukur proses berpikir tinggi menganalisis. Dalam
hal ini, proses berpikir yang lebih rendah seperti C3 atau Cz dan Cr
sudah termasuk dalam pertanyaan itu.

Sekiranya dalam satu perangkat tes terdapat dua bentuk tes, yaitu
pilihan ganda dan uraian maka kisi-kisinya dapat dibuat dua yang ter-
pisah atau gabungan. Baik dipisah maupun digabungkan, pengisian kisi-
kisi selalu dimulai dengan alokasi waktu untuk masing-masing bentuk
soal. Jika alokasi waktu sudah ditentukan langkah selanjutnya mengikuti
langkah di atas.

C. ANATISIS INSTRUMEN

Suatu instrumen hendaknya dianalisis sebelum digunakan. Ada dua
model analisis yang dapat dilakukan, yaitu analisis kualitatif dan kuan-
titatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan oleh teman
seiawat dalam rumpun keahlian yang sama. Tujuannya adalah untuk
menilai materi, konstruksi, dan apakah bahasan yang digunakan sudah
memenuhi pedoman dan bisa dipahami oleh peserta didik.

Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengujicobakan instru-
men yang telah dianalisis secara kualitatif kepada sejumlah peserta
didik, yang memiliki karakteristik sama dengan peserta didik yang akan
diuji dengan instrumen tesebut. Jawaban hasil coba itu lalu dianalisis
secara kuantitatif dengan menggunakan teknik yang ada, misalnya
program MicroCat. Hasil uji coba bertujuan untuk melihat karakteristik
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instrumen seperti indeks kepekaan atau kesensitifan instrumen, yaitu

dengan cara membagi iumlah peserta didikyang menjawab benar dengan

jumlah tes. Batas minimumnya adalah 75olo.

Untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran dapat dilakukan

dengan cara melihat karakteristik butir instrumen, dan mengikuti acuan

kriteria yang tercermin dari besamya harga indeks sensitivitas. Hal ini

dapat diketahui ketika dilakukan tes awal atau Pretes dan tes setelah

pembelaiaran atau Postfest

Indeks sensitivitas butir instrumen memiliki interral -r sampai dengan

r indeks sensitMtas suatu butir soal (Is) ujian formatif adalah sebagai

berikut.

Is = 
R^-\

T
RA = Banyaknya peserra didik yang berhasil mengeriakan suatu butir

instrumen sesudah proses pembelajaran'

ffi = Banyaknya peserta didik yang berhasil mengerjakan suatu butir

instrumen sebelum proses pembelajaran'

T = Banyaknya peserta didik yang mengikuti ujian'

Jika tidak ada tes awal maka indeks sensitivitas dapat dilihat dan

besarnya tingkat pencapaian berdasarkan hasil tes akhir. Jika tingkat

pencapaian suatu butir instrumen kecil (banyak peserta didikyang gagal)

maka proses pembelajaran tidak efektif. Namun demikian, seperti yang

telah dikemukakan di atas, harus diperhatikan pula bagaimana kualitas

butir tersebut secara kuantitatif. fika hasil analisis secara kualitatif sudah

memenuhi syarat, dapat diartikan bahwa rendahnya indeks kesukaran

menunjukkan tidak efektMtasnya Proses pembelajaran'

D. RANGKUMAN

Perencanaan dalam pengujian sangat Penting karena tes baru akan

berarti bila terdiri dari butir-butir soal yang menguii tuiuan yang Pen-

ting dan mewakili ranah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan

secara representatif. Ada enam hal yang perlu dipertimbangkan dalam
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perencanaan tes, yaitu pengambilan sampel dan pemilihan butir soal,
tipe tes yang akan digunakan aspek yang akan diuji, format butir soal,
jumlah butir soal, dan distribusi tingkat kesukaran butir soal.

E. TATIHAN

r. Uraikan apa saja yang tercakup dalam perencanaan suatu tesl
2. Apa yang dimaksud dengan distribusi tingkat kesukaran dalam pem-

buatan tes?

3. Mengapa penentuan sampel dan pemilihan ragam butir soal diang-
gap penting dalam perencanaan tes?

4. Diskusikan peran kisikisi soal dalam kaitannya dengan perencanaan
tesl

Bab 6 Tes sebagai Alat Ukur Penilaian 119



BAB

TTres sebagai alat ukur/instrumen harus memiliki kualitas instrumen
I y".rg baik. Untuk mengukur kesesuaian, efisiensi, dan kemantapan

(consistency) suatu alat penilaian atau suatu tes dipergunakan berma-

cam-macam kualitas seperti validitas, keandalan, objektivitas, dan ke-

praktisan (practibility).

A. VALIDITAS

Sebuah instrumen penilaian dikatakan baik ketika memiliki validitas

yang tinggi. Validitas yang dimaksud pada hal ini adalah kemampuan

instrumen tersebut dalam menilai apa yang seharusnya dinilai. Ada tiga

aspek yang hendak dievaluasi dalam evaluasi hasil belajar, yaitu aspek

kognitif psikomotor, dan afektif. Tinggi rendahnya validitas instrumen

dapat dihitung dengan uji validitas dan dinyatakan dengan koefisien

vaiiditas. Validitas berkenaan dengan ketetapan alat penilaian terhadap

konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai aPa yang seharusnya

dinilai. Sebagai contoh menilai kemampuan Peserta didik dalam mate-

matika. Mereka diberikan soal dengan kalimatyang panjang dan berbelit-

belit sehingga sukar ditangkap maknanya. Akhirnya, peserta didik tidak

dapat meniawab karena tidak memahami pertanyaannya. Contoh lain

adalah menilai kemampuan berbicara, tetapi ditanyakan mengenai tata

bahasa atau kesusastraan seperti puisi atau saiak. Penilaian tersebut

7
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1. Validitas lsi
Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian dalam
mengukur isi yang seharusnya. Artinya, tes tersebut mampu mengung-
kapkan isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya,
tes hasil belajar bidang studi IPS harus bisa mengungkapkan isi bidang
studi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyusun tes yang
bersumber dari kurikulum bidang studi yang hendak diukur. Di samping
kurikulum dapat juga diperkaya dengan melihat atau mengkaji buku
sumber.

Meskipun demikian, tes hasil belajar tidak mungkin dapat meng-
ungkapkan semua materi yang ada dalam bidang studi tertentu sekalipun
hanya untuk satu semester. Oleh karena itu, harus diambil sebagai

materi dalam bentuk sampel tes. Sampel harus dapat mencerminkan
materi yang terkandung dalam seluruh materi bidang studi. Cara yang
ditempuh dalam menetapkan sampel tes adalah memilih konsep-konsep
materi yang esensial. Misalnya, menetapkan sejumlah konsep dari setiap
pokokbahasanyangada. Dari setiap konsepyangdikembangkan terdapat
beberapa pertanyaan tes. Di sinilah pentingnya peranan kisi-kisi sebagai

alat untuk memenuhi validitas isi. Dalam hal tertentu untuk tes yang

telah disusun sesuai dengan kurikulum (materi atau tujuannya) agar

memenuhi validitas isi. Selain itu, dapat pula dimintakan bantuan ahli
bidang studi untuk menelaah apakah konsep materi yang diajukan telah
memadai atau tidak sebagai sampel tes. Dengan demikian, validitas isi
tidak memerlukan uji coba dan analisis statistik atau dinyatakan dalam

bentuk angka-angka.
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tidak (valid). Validitas tidak berlaku universal sebab bergantung pada
situasi dan tujuan penilaian. AIat penilaian yang telah valid untuk suatu
tujuan tertentu belum otomatis akan valid untuk tujuan yang lain.

Contoh prestasi belajar dan motivasi belajar dapat dinilai oleh tes
ataupun oleh kuesioner. Caranya juga bisa berbeda, bisa dilaksanakan
secara tertulis atau bisa secara lisan. Ada empat jenis validitas yang sering
digunakan, yakni validitas isi, validitas bangun pengertian, validitas
ramalan, dan validitas kesamaan.



2. Validitas Bangun Pengertian lConstruct Validityl
Validitas bangun atau bangun pengertian (consfru ct validity) berkenaan

dengan kesanggupan alat penilaian untuk mengatur berbagai pengertian

yang terkandung dalam materi yang diukurnya' Pengertian yang ter-

kandung dalan konsep kemampuan, minat, sikap dalam berbagai

bidang kajian harus ielas apa yang hendak diukurnya. Konsep-konsep

tersebut masih abstrak dan memerlukan penjabaran yang lebih spesifik

sehingga mudah diukur. Dengan demikian, setiap konsep harus dikem-

bangkan indikator-indikatornya. Dengan adanya indikator dari setiap

konsep, bangun Pengertian akan tampak sehingga mudah dalam mene-

tapkan alat penilaiannya. Untuk variabel tertentu, dimungkinkan peng-

gunaan alat penilaian yang beraneka ragam dengan cara mengukur yang

berlainan.

Menetapkan indikator atau konsep dapat dilakukan dengan dua

cara, yakni (a) menggunakan pemahaman atau logika berpikir atas dasar

teori pengetahuan ilmiah dan (b) menggunakan pengalaman empiris,

yakni apa yang terjadi dalam kehiduPan nyata.

Contoh:

Konsep mengenai "Hubungan Sosial", dilihat dari pengalaman maka

indikator empirisnya adalah sebagai berikut.

a. Bisa bergaul dengan orang lain.

b. Disenangi atau banyak temannya.

c. Menerima pendaPat orang lain.

d. Tidak memaksakan PendaPatnYa.
e. Bisa bekerja sama dengan siapa pun.

Mengukur indikator-indikator tersebut adalah mengukur bangun

pengertian yang terdapat dalam konsep hubungan sosial' Contoh lain

adalah konsep sikap dapat dilihat dari indikatornya secara teoretis (deduksi

teori), antara lain sebagai berikut.

a. Kesediaan menerima stimulus.

b. Kemauan mereaksi stimulus.

c. Menilai stimulus.
d. Menyusun/mengorganisasi.
e. Internalisasinilai.

122 EvaluasiPembelajaran



I

Apabila hasil tes menunjukkan berbagai indikator yang tidak ber-
hubungan secara positif satu sama lain, berarti ukuran tersebut tidak
memiliki validitas bangun pengertian. Atas dasar itu indikatornya adarah
ditinjau atau diperbaiki kembari. cara lain untuk menetapkan variditas
bangun pengertian suatu alat penilaian adalah menghubungkan
(korelasi) alat penilaian yang dibuat dengan arat peniraian yang sudah
baku (standardrzer) seandainya telah ada yang baku. rika menunjukkan
koefisien korelasi yang tinggi maka alat penilaian tersebut memenuhi
validitasnya.

3. Validitas Ramalan (predictive Vatidity)
Dalam validitas ini diutamakan bukan isi tes, merainkan kriterianya.
Apakah alat penilaian tersebut dapat digunakan untuk meramalkan
suatu ciri, perilaku tertentu, atau kriteria tertentu yang diinginkan.
Misalnya, alat penilaian motivasi belajar apakah dapat digunakan untuk
meramal prestasi belajar yang dicapai. Artinya, terdapat hubungan
yang positif antara motivasi dengan prestasi. Dengan kata lain, validitas
ini mengandung ciri adanya relevansi dan keajegan atau ketetapan
(reliability). Motivasi dapat digunakan untuk meramal prestasi jika skor
diperoleh dari ukuran motivasi berkorelasi postif dengan skor prestasi.
Validitas ramalan ini mengandung dua makna, yaitu validitas jangka
pendek dan validitas jangka panjang, Validitas jangka pendek berarti
daya ramal alat penilaian tersebut hanya untuk masa yang tidak lama.
Artinya, skor tersebut berkorelasi pada waktu yang sama. Misalnya,
ketetapan (reliability) terjadi pada semester dua dan belum tentu
terjadi pada semester berikutnya. Sedangkan validitas jangka panjang
mengandung makna skor tersebut akan berkorelasi juga di kemudian
hari. Mengingat validitas ini lebih menekankan adanya korelasi maka
faktor yang berkenaan dengan persyaratan terjadinya korelasi harus
dipenuhi. Faktor tersebut antara lain adarah berhubungan dari konsep
dan variabel dapat dijelaskan berdasarkan pengetahuan miah, minimal
masuk akal sehat dan tidak mengada-ada. Faktor lain adalah skor diko-
relasikan memenuhi lineritas. Ketiga validitas yang dijelaskan di atas
idealnya dapat digunakan dalam men).usun alat penilaian, minimal
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validitas isi dan validitas bangun pengertian. Validitas isi dan validitas

bangun pengertian mutlak diperlukan dan bisa diupayakan tanpa mela-

kukan pengujian secara statistik.

4. Validitas Kesamaan (Concurrent Validity)
Validitas kesamaan suatu tes artinya membuat tes yang memiliki persa-

maan dengan tes seienis, yang telah ada atau yang telah dibakukan.

Kesamaan tes terlingkupnya abilitas, serta waktu yang diperlukan.

Validitas kesamaan suatu tes adalah melalui indeks korelasi berdasarkan

perhitungan korelasi. Apabila menunjukkan indeks korelasi yang cukup

tinggi, yakni mendekati angka satu (korelasi sempurna), berarti tes yang

disusun tersebut memilih validitas kesamaan. Untuk mudahnya kita

bisa mengasumsikan soal-soal ujian dalam bidang studi teftentu sebagai

tes baku sehingga dapat digunakan sebagai acuan, dalam Penyusunan
bidang studi yang sejenis. Dengan demikian, pendidik dapat membuat

tes bidang studi tersebut yang memiliki kesamaan dengan tes Ebtanas

bidang studi yang sama melalui uii korelasi. Di lain pihak, sekolah atau

pendidik dapat juga membuat tes baku dalam bidang-bidang studi

tertentu. Melalui beberapa kali uji coba, kemudian hasilnya dianalisis

perihal tingkat kesukaran dan daya pembedanya di samping uii validitas

dan reabilitasnya. Berdasarkan uji coba tersebut, item tes diperbaiki dan

disempurnakan sehingga menghasilkan tes yang mendekati kebakuan.

Tes ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan bagi Penyusunan tes

sejenis melalui uji validitas kesamaan.

Tes baku untuk bidang studi yang ada di sekolah memang sangat

Iangka. Kelangkaan ini disebabkan oleh sulitnya membuat tes baku di

samping memerlukan biaya yang mahal soal-soal yang dibuat untuk

keperluan Ebtanas merupakan satu-satunya tes yang dianggap baku.

Oleh karena itu, membuat tes bidang studi yang diacukan kepada soal-

soal Ebtanas melalui validitas kesamaan, merupakan salah satu upaya

dalam menyediakan soal-soal bidang studi yang memadai. Melalui

upaya ini sekolah dapat memiliki soal-soal bidang studi untuk keperluan

tes sumatif ataupun keperluan lainnya. Validitas suatu tes dinyatakan

dengan angka korelasi koefsien (r). Kriteria korelasi koefisien adalah

sebagai berikut.
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b. Dengan Rank Method of Correlation (metode Spearman)
Rumusnya:

rho=o=,- 6ID'
' N (N'z -r)

Cara menghitung validitas dengan menggunakan rumus koefisien
korelasi tersebut di atas akan diterangkan kemudian.

B. RETIABILITAS

Instrumen dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika instrumen
tersebut dapat menghasilkan hasil pengukuran yang tetap. Tinggi ren_
dahnya reliabilitas ini dapat dihitung dengan uji reliabilitas dan dinya-
takan dengan koefisien reliabilitas keandalan (reriability) atau ketelitian
suatu alat evaluasi- Suatu tes atau alat evaluasi dikatakan andal jika ia
dapat dipercaya, koefisien, atau stabil dan produktif ladi, yang dipen_
tingkan di sini ialah ketelitiannya pada sejauh mana tes atau alar tersebut
dapat dipercaya kebenarannya.

Keandalan suatu tes dinyatakan dengan Coefcient of Retiability (r),
yaitu dengan jalan mencari korelasi. Misalnya:
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o,oo - o,2o Sangat rendah (hampir tidak ada korelasi)

o,zo - o,4o Korelasi rendah

o,4o - o,7o Korelasi cukup

o,7o - o,go Korelasi tinggi

o,9o - 1,oo Korelasi sangat tinggi 9 (sempurna)

cara menghitung validitas suatu tes dapat dilakukan antara rain
sebagai berikut.

a. Dengan Product Moment Comelation (metode person)

Rumusnya:



L dengan metode dua tes: dua tes yang pararel dan setaraf (ekuivalen)

diberikan kepada sekelompok anak. Hasil kedua tes tersebut

kemudian dicari korelasinya. Dalam hal ini, dapat juga digunakan

metode Person dan metode Spearman sePerti dikatakan terdahulu;

2. dengan metode satu tes: sebuah tes diberikan dua kali kepade seke-

lompok murid yang sama, tetaPi dalam waktu yang berbeda. Kedua

hasil tes itu kemudian dicari korelasinya;

). metode "split-half" (rnasih dengan satu tes): suatu tes dibagi meniadi

dua bagianyang sama tingkat kesukarannya, sama isi, dan bentuknya.

Kemudian dilihat skor masing-masing bagian paruhan tes tersebut

dan dicari korelasinya.

Cara membagi misalnya dengan jalan semua item yang bernomor

genap untuk tes A dan sernua yang bernomor ganjil untuk tes B. Sete-

lah kita mendapat korelasi antara setengah tes yang Pertama (tes A)

dengan setengah tes yang kedua (tes B), untuk menghitung kean-

dalan seluruh tes itu digunakan rumus sebagai berikut. ]

Keandaran seluruh r., o 1ffffffi
4. termasuk "spli t-half method" dengan cara lain yang tidak memerlukan

perhitungan korelasi, yitu sebagai berikut. Dengan menggunakan

deviasi standar masing-masing dari kedua bagian tes dan deviasi

standar seluruh tes. RumusnYa:

52 52
l+ll

r =z(r- s,. )

Keterangan:

S = DS dari % tes yang pertama

5 = DS dari % tes yang kedua

II
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5. dengan metode Kuder-Richardson, yaitu dengan menggunakan rumus
yang dikemukakan oleh dua orang ahli measurement yang bernama
Kuder dan Richardson. Koefisien korerasinya terkenal dengan KR zr
dan KR zo.

Menurut Kuder-Richardson, keandalan suatu tes dihitung dengan
mencari:

KRzr r= D (S''-tPq)
n-t 52,

KR zo n
n-l

s2, Pq
s2t

Keterangan:

n = Jumlah frem dalam tes

St = DS untuk seluruh tes

P = Mean dibagi jumlah item
q =r-p

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi keandalan suatu tes adarah
berikut ini.

r. Luas-tidaknya sampling yang diambil. Semakin luas suatu sampling,
berarti tes semakin andal.

z. Perbedaan bakat dan kemampuan murid yang dites. semakin variabel
kemampuan peserta tes, berarti semakin tinggi keandalan koefisien
tes. Tes yang diberikan kepada beberapa tingkat kelas yang ber_
beda lebih tinggi keandalannya daripada hanya diberikan kepada
beberapa kelas yang sama, karena tingkat kelas yang berbeda akan
menghasilkan achievement yang lebih luas.

3. Suasana dan kondisi testing. Suasana ketika berlangsung tesring
seperti tenang, gaduh, banyak gangguan, pengetes yang marah_
marah dapat mengganggu pengerjaan tes sehingga dengan demikian
memengaruhi pula hasil dan keandalan tes.

(
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C. TINGKATKESUKARAN

Instrumen yang baik terdiri dari butir-butir instrumen yang tidak terlalu

mudah dan tidakterlalu sukar. Butir soalyangterlalu mudahtidak mampu

merangsang oudiens untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Seba-

liknya, jika terlalu sukar membuat audiens prttus asa dan tidak memiliki

semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Di dalam

istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbul "P" yang dinyatakan

dengan "proporsi".

D. DAYA PEMBEDA

Daya pembeda sebuah instrumen adalah kemamPuan instrumen terse-

but dalam membedakan antara audiens yang Pandai (berkemampuan

tinggi) dengan audiens yang tidak pandai (berkemampuan rendah)-

Indeks daya pembeda ini disingkat dengan "D" dan dinyatakan dengan

indeks diskriminasi.

E. OB]EKT!VITAS

Instrumen penilaian hendaknla terhindar dari pengaruh-pengaruh

subiektivitas pribadi dari evaluator dalam menetapkan hasilnya. Dalam

menekan pengaruh subjektivitas yang tidak bisa dihindari, hendaknya

evaluasi dilakukan dengan mengacu pada pedoman pertama menyangkut

masalah kontinuitas dan komprehensif. Evaluasi harus dilakukan secara

kontinu (terus-menerus). Dengan evaluasi yang berkali-kali dilakukan

maka evaluator akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang

keadaan audiens yang dinilai. Evaluasi yang diadakan hanya satu atau

dua kali, tidak dapat memberikan hasil yang objektif tentang keadaan

audiens yang dievaluasi.

Objektivitas suatu tes ditentukan oleh tingkat atau kualitas kesamaan

skor-skor yang diperoleh dengan tes tersebut, meskipun hasil tes ini

dinitai oleh beberapa orang penilai sehingga diperlukan kunci iawaban

tes (scorfng key). Kualitas obiektivitas suatu tes dapat dibedakan menjadi

tiga tingkatan berikut.
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t.

2

3

Objektivitas tinggi adalah jika hasil-hasil tes itu menunjukkan tingkat
kesamaan yang tinggi. Contohnya tes yang sudah distandardisasi
hasil penilaiannya objektif.
Objekivitas sedang ialah seperri tes yang sudah distandardisasi, tetapi
panJangan subjektif skor masih mungkin muncul dalam penilaian
dan interprestasinya.

Objektivitas fleksibel ialah seperti beberapa jenis tes yang digunakan
oleh LBP (Lembaga Bimbingan dan penyuluhan) untuk keperluan
konseling, misalnya tes yang bersifat open- end item (open-end- ques-
tionaires).

F. KEPRAKT!SAN

Kepraktisan suatu tes penting juga untuk diperhatikan. Suatu tes dika_
takan mempunyai kepraktisan yang baik jika kemungkinan untuk meng-
gunakan tes itu besar. Kriteria untuk mengukur praktis atau tidaknya suatu
tes dapat dilihat sebagai berikut.

a. Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan tes.
b. Waktu yang diperlukan untuk men).usun tes.

c. Sukar-mudahnya dalam menyusun tes.

d. Sukar-mudahnya menilai (scoring) hasil tes.

e. Sulit atau tidaknya dalam menginterprestasikan (mengolah) hasil tes.
f. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tes.

G. MENCHITUNG VALIDITAS SUATU TES

Dalam uraian berikut akan membahas mengenai perhitungan validitas
suatu tes.

I x'v'
f = - '

'l(Zx") (Ly")
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Dengan rumus ini kita dapat menghitung validitas suatu tes dengan
membandingkan atau mencari korelasi antara dua kelompok skor,
dihitung berdasarkan deviasi setiap skor dari mean. Misalkan sebuah tes
ilmu bumi dicobakan kepada dua kelompok murid yang berjumlah r4
orang tiap kelompok. Skor hasil tes dari kedua kelompok tersebut seperti
berikut.

Kelompok A :3t 3,6 36 30 jB j7 z8 37 36 36 38 3a 4o 34
Kelompok B : z4 34 36 z9 36 36 24 jt 3t z7 36 35 35 3z

Tabel 7.'l Perhitungan Product Moment Correlation

Untuk menghitung korelasi dengan rumus tersebur di atas kita
susun kedua kelompok skor itu ke dalam sebuah tabel. Selanjutnya, cari
mean dari tiap kelompok dan deviasi tiap skor dari mean seperti dalam
Tabel 7.r di atas (dalam menyusun skor-skor dari kedua kelompok itu
ke dalam kolom dua tidak perlu diurutkan menurut besar kecilnya skor,
tetapi sebaiknya menurut nomor urut pesefta didik dari kedua kelompok
tersebut).

Skor Deviasi Kuadrat
Deviasi

Deviasi
Produk
x'Y'XY X'Y'

1.
2.
5.
4.
5.
5.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

3'r
36
36
30
38

28

36
36
JO

40
34

4
+1
+1

-5
+3
+2
-7
+2
+1
+1
+3
+3
+5
-1

+2
+4
.J

+4

-1
-1

+4
+3
+3

0

16
1

1

25
o
4
49
4
1

1

o
9
25
1

64
4

16
I

16
16
64

1

1

25
'16

I
9
U

32
2
4

12
8

56

-1
-5
12
o
15
0

Nx=Ny
=14

M'x = 35
M'Y = lz

+22

-18
+3

t55 250
+165

-8
+157
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No. Urut
x'2Y',2

24
34
36
29

36
24
3'1

3'r
27
36
35
35
32

+24

-26z



Dengan rumus Produc t Moment of Correlation, hasil perhitungan
dari Tabel 7.r adalah berikut ini.

I x'v'
.'l(L*") (zy")

= +157

^lry5xz5o
r57 

= + o,8o
r97

Penafsiran:

Kriteria untuk penafsiran korelasi koefisien, seperti terah dikemu-
kakan pada uraian sebagai berikut.

r antara o,oo - o,2o : hampir tidak ada korelasi
o,2o - o,4o: korelasi rendah
o,4t - o,7o: korelasi cukup
o,7r - o.go: korelasi tinggi
o,91 - r,oo : korelasi sangat tinggi (sempurna)

Dengan melihat hasil r = o,8o berarti bahwa korelasi antara kedua
kelompok skor ilmu bumi tersebut cukup tinggi sehingga kita dapat
mengambil kesimpulan bahwa tingkat validitas tes tersebut cukup tinggi
pula. Dengan kata lain, tes tersebut memiliki validitas yang tinggi.

Adapun langkah-langkah dalam menyusun Tabel product Moment
Corelation seperti dikemukakan di muka adalah sebagai berikut.
a. Deretkan kedua kelompok skor dalam kolom dua. Kelompok A

di bawah lajur X dan kelompok B di bawah lajur y. Urutan besar
kecilnya skor tidak perlu diperhatikan.

b. Carilah mean dari kedua kelompok skor tersebut. Boleh juga memakai

mean yang sesungguhnya dengan .r*r" M = .IX-=-, atau dapat pula

dengan menggunakan mean dugaan (M ). pada Tabel 7.r, kita meng_
gunakan mean dugaan, yaitu M, = 35 dan M 'y = 32.
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c. Hitunglah deviasi setiap skor dari mean, masukan ke dalam kolom
tiga dan kemudian jumlahkan.

d. Kuadratkan deviasi tiap skor itu, dan masukan ke dalam kolom empat.

Kemudian jumlahkan sehingga memperoleh I xzdan f y2.

e. Isilah kolom lima dengan mengalihkan setiap pasangan deviasi pada

kolom tiga, kemudian jumlahkan sehingga memperoleh I x'yl
f. Carilah korelasi koefisien (r) dengan rumus yang telah ditentukan'

2. Rumus "Product Moment Correlation" yang Lain

r= I'XY - N xy

{ (Ix? - Nx'z) (IY2 - NY'z)

Rumus ini digunakan untuk mencari korelasi dengan cara dihitung lang-

sung dari raw store, dengan menggunakan mean dari masing-masing

kelompok skor tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita akan menghitung

korelasi skor-skor ilmu alam dan aljabar yang dicapai oleh ro orang murid.

Caranya adalah dengan jalan men).usun.

Dengan rumus tersebut di atas maka:

)ot25 - ro (::) (ss)
r=

"l(zg+oo - ro (s:)') (3r55o -ro (55)'z)

, = ,. e!? , e7L 
= o,t5

v( rSro) (r3oo) r3oo

Dengan melihat hasil koefisien korelasi (r) = o,ZS ini berarti bahwa

antara dua kelompok skor ilmu alam dan aliabar terdapat kolerasi yang

cukup tinggi.

Tabel T .2 Tabel Skor

Nama
Murid

Skor 'l
Alam

Skor
Aljabar

XY

50 2025

Arifin 60 60 3600 3600 3600

Banna 55 4Q 3025 1600 2200

Catur 55 2500 3025 2750

65 70 4225 4900
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Amran 2500 2250

50

Dedi 4550



Nama
Murid

Skor 1

Alam
Skor

Aljabar
Fathiya 60 3600 4900 4200
Hanilah 40 50 1600 2500 2000
Muthi 55 45 3025 2025 2475
Rina 4900
Wawan 30 40 1600 1200
Jumlah 530 550 29.400 3't.550 30.125

x

v

Keterangan:

rr,r-= 5,,3do =sa

550My= .,o =55

3. Dengan " Ra n k M eth od of Corre I afion,,(Metode Spearman)
Di samping metode Pearson seperti yang telah dibahas, untuk menghi_
tung validitas suatu tes dapat juga kita pergunakan metode Spearman
yang disebut rank method of corelation.
Rumusnya:

RHo=o=r- 6ID'
' N (N'- r)

Cara menghitung koefisien korelasi menurut metode Spearman
ini bukan berdasarkan nilai-nilai yang sebenarnya dari skor-skor yang
terdapat di dalam kedua kelompok, melainkan didasarkan atas nilai
relative ranking (nilai urut ringkatan secara relatif) dari tiap skor di dalam
kedua kelompok tersebut.

Misalnya seorang pendidik akan mencari korelasi untuk melihat
coeficient of realiability dari suatu tes. Tes tersebut dicobakan dua kali
kepada sekelompok murid yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda.
Dengan menggunakan rank method of correlation menurut Spearman
itu pendidik tersebut menyusun dan mengerjakan tabel seperti Tabel 7.3.

Penjelasan tentang langkahJangkah penyusunan tabel adalah seba-
gai berikut.
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a. Skor kelompok I dalam kolom dua disusun menurut urutan (pering-

kat) dari yang tertinggi kepada yang terendah. Kemudian nomor

urut tingkatan dari skor kelompok I dimasukkan ke dalam kolom
tiga, yakni r s.d zo, dengan banyaknya skor atau murid yang dites.

b. Dalam menyrsun peringkat tersebut, skor-skoryang sama seperti 56,

53, dan 49 (masing-masing terdapat dua angka), besarnya peringkat
menjadi berubah yang seharusnya menjadi peringkat z dan 3, karena

kedua-duanya sama menjadi pefingkat ?!2 = z Yz

Tabel 7,3 Perhitungan Korelasi dengan Metode Spearman

Pada peringkat skor 53 bukan 5 dan 6, melainkan

5+6 =5r/,
2

Demikianlah selaniutnya pada skor-skor lain yang sama. Jika skor

yang sama itu ada tiga maka ketiga skor tersebut dijumlahkan,
kemudian dibagi dengan tiga, dan seterusnya.

Nama Murid
Skor Peringkat

DD't

B
C
D
E
F

H
I

J
K
L
M
N
o
P
o
R
S
T

57 38
56 34
56 35
54 33
53 31
53 32
52 33
51 36
50 30
49 36
49 26
47 27
46 30
43 29
41 25
38 28
26 25
32 24
25 15
520

11
2%5
2%4
46%
5%9
5%8
lbTz
82%
s10y2
10%2%
10 y2 15
12 14
13 10%
14 12
15 16%
16 13
17 16 y2

18 18
19 20
20 19

00
2%6%
1Y22%
2%6%
3%12%
2%6%
%%
s%30%
1%2%
864
4%20%
24
2yz6%
24
1%2%
39
%%
00
11
11

lo2 = 178

lI
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c. Demikian pula kita lakukan terhadap skor_skor kelompok IL Hanya
kebetulan skor-skor kelompok II tidak berurutan karena bergantung
pada pencapaian skor tiap murid dalam pelaksanaan tes yang kedua.
Dengan demikian, peringkatnya pun tidak berurutan.

d. Kolom empat (Kolom D) diisi dengan selisih antara kedua peringkat
dari kolom tiga, sedangkan kolom lima (kolom D2) berisi peringkat
dua dari selisih peringkat pada kolom empat (kolom D).

e. Langkah selanjutnya ialah menjumlahkan isi kolom D2 di bawah
kolom lima sehingga memperoleh ID, = r7g.
Dengan menggunakan rumus menurut metode Spearman:

6LD'
P=r- N (N'z- r)

Maka koefisien korelasi dari tes tersebut sesuai dengan perhitungan
dalam tabel adalah berikut ini.

6,r78
P zo (zo2 - r)

ro68
=l--=l-o,I?=+o,87

798c.

Dengan demikian kriteria penaflsiran korelasi seperti telah dikemu-
kakan di muka, dengan koefisien korelasi sebesar + o,g7 berarti bahwa
hasil tes tersebut memiliki korelasi yang tinggi. Selain itu, dapat pula
dikatakan bahwa tes tersebut memiliki tingkat keandalan yang cukup
baik. Tes tersebut andal (reliable).

Perlu ditambahkan bahwa metode Spearman hanya baik digunakan
untuk mencari korelasi antara data-datayang berjumlah kecil, sedangkan
untuk data-data yang berjumlah besar, metode Spearman ini kurang teliti
dan sukar dipergunakan. Kekurangtelitiannya antara lain disebabkan oleh
kemungkinan adanya range yar.g tidak sama (terlalu besar dan terlalu
kecil) antara suatu skor dengan skor berikutnya sehingga tidak seimbang
dengan peringkatnya. OIeh karena itu, untuk menghitung korelasi data-
data yang jumlahnya banyak, sering kali digunakan metode lain seperti
antara lain metode Pearson atau "diagram pencar" (scatter diagram).
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Tes hasil belaiar dikatakan afeg apabila hasil pengukuran saat ini

menunjukkan kesamaan hasil, pada saat yang berlainan waktunya

terhadap peserta didik yang sama. Misalnya, peserta didik kelas V pada

hari ini dites kemampuan matematikanya. Minggu berikutnya peserta

didik tersebut dites kembali. Hasil dari kedua tes relatif sama. Meskipun

demikian, masih mungkin terjadi perbedaan hasil untuk hal-hal tertentu

akibat faktor kebetulan, selang waktu, atau teriadinya perubahan pan-

dangan peserta didik terhadap soal yang sama' Jika ini terjadi maka

kelemahan terletak dalam tes itu, yang tidak memiliki kepastian jawaban

atau meragukan peserta didik. Dengan kata lain, derajat reabilitasnya

masih rendah.

Dilainpihakperbedaanhasilpenilaianbukandisebabkanolehalat
penilaiannya, melainkan oleh kondisi yang terjadi pada diri peserta didik.

Misalnya, fisik peserta didik dalam keadaan sakit pada waktu tes yang

pertama, motivasi pada waktu tes pertama berbeda dengan motivasi tes

pada berikutnya.

Atas dasar itu, perbedaan hasil penilaian pertama dengan hasil peni-

laian berikutnya bisa terjadi akibat perubahan pada diri subiek yang

dinilai, atau oleh faktor yang berkaitan dengan pemberian tes itu sendiri'

Hal ini tidak mengherankan dan sudah umum terjadi' yang sering

dinyatakan dengan istilah kesalahan penilaian' Ini berarti bahwa skor

hasil penilaian yang pertama dan skor hasil penilaian kedua terhadap

subjek yang sama, teriadi kesalahan pengukuran yang dimungkinkan

olehkeduafaktordiatas.olehkarenaitu,setiapskorhasilpenilaian
menghasilkan dua bagian, yakni hasil penilaian berikutnya terhadap

subjek yang sama, yang mengandung hasil skor plus kesalahan penilaian'

Indeks reliabilitas alat penilaian dapat dicari dengan mengorelasikan

skor-skor, yang diperoleh dari hasil penilaian yang berulang-ulang pada

waktu yang berbeda atau dengan kelompok pertanyaan yang sepadan'

Prosedur ini dilakukan dengan cara memberikan tes dua kali kepada

subiek yang sama pada waktu yang berbeda' Cara kedua adalah membagi

tes menjadi dua bagian yang sama atau yang setaraf untuk melihat

keajegan tes tersebut Cara yang Pertama dikenal dengan tes ulang

(retest) dan cara kedua dikenal dengan pecahan sebanding atau setara'



I

l

1. Reliabilitas Tes UIang
Tes ulang (rerest) adalah penggunaan alat penilaian terhadap subjekyang
sama, dilakukan dua kali dalam waktu yang berlainan. Misalnya, tes hasil
belajar matematika untuk peserta didik kelas SD kelas V diberikan hari
ini, lalu diperiksa hasilnya. Seminggu kemudian tes tersebut diberikan
lagi pada peserta didik yang sama dan hasilnya diperiksa. Hasil penilaian
yang pertama kemudian dikorelasikan dengan hasil penilaian yang
kedua untuk memperoleh koefisien korelasinya (r). Koefisien korelasi
ini disebut koefisien reliabilitas tes ulang yang hasilnya akan bergerak
dari -r,o sampai +r,o. Koefisien reliabilitas yang mendekati angka r,o
merupakan indeks reliabilitas tinggi. Artinya, hasil pengukuran yang
relatif sama dengan hasil pengukuran yang kedua. Dengan kata lain, alat
penilaian tersebut memiliki tingkat keajegan atau ketetapan (retiable).

Jarak atau selang waktu antara tes pertama dengan tes kedua se-
baiknya tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Jika tidak terlalu
dekat, hasilnya banyak dipengaruhi oleh ingatan peserta didik tentang
jawaban yang diberikan pada pengukuran yang pertama, bukan karena
keajegan alat penilaian. Sebaliknya, iika selang waktu terlalu lama, bisa
terjadi adanya perubahan pengetahuan dan pengalaman peserta didik
sehingga memengaruhi koefisien reliabilitasnya. Asumsi yang digunakan
dalam tes ulang ialah karakteristik yang diukur oleh alat penilaian
tersebut stabil sepanjang waktu. Dengan demikian, jika ada perubahan
skor lebih disebabkan oleh kesalahan alat penilaiannya.

2. Reliabilitas Pecahan Setara
Mengukur reliabilitas bentuk pecahan setara tidak dilakukan dengan
pengulangan kepada subjek yang sama, tetapi menggunakan hasil dari
bentuk tes yang sebanding atau setara yang diberikan kepada subjek
yang sama pada waktu yang sama pula. Dengan demikian, diperlukan
dua perangkat tes yang disusun agar memiliki derajat kesamaan dan
kesetaraan baik dari segi, isi, tingkat kesukaran, reliabilitas yang diukur,
jumlah pertanyaan, bentuk pertanyaan, maupun segi-segi teknis lainnya.
Hal yang berbeda hanyalah pertanyaan. Apabila penyusunan kesetaraan
tes bisa dicapai seoptimal mungkin maka koefisien reabilitas dari
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prosedur ini dianggap paling baik dibandingkan dengan prosedur tes

ulang. Akan tetapi, kesulitannya terletak dalam menyusun perangkat tes

yang benar-benar mengandung derajat kesetaraan yang tinggi'

llJXX=-+r-
Z2

Contoh: Koefisien Korelasi belah dua adalah o,6o

6o(,) (o, )
r + o,6o
1,20_ = o,75
r,6o

Padacontohdiatasterjadipeningkatankoefisienkorelasinyasete-
lah dilakukan pengubahan. Asumsi yang digunakan dalam prosedur

belah dua adalah kedua bagian tes paralel sekalipun sering keliru atau

tidak benar. Akibat adanya pengubahan koefisien reliabilitas, prosedur

belahduacenderungmeenuniukkankoefisienreliabilitasyanglebih
tinggi daripada prosedur tes ulang dan pecahan setara' Oleh sebab itu'

penggunaan belah dua harus lebih berhati-hati. Prosedur ini dilakukan

rxx:
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3. Reliabilitas Belah Dua

Reliabilitas belah dua mirip dengan reliabilitas pecahan setara, terutama

dalam pelaksanaannya. Dalam prosedur ini tes diberikan kepada kelompok

subjek cukup satu kali atau pada satu saat. Butir-butir soal dibagi men-

fadi dua bagian yang sebanding, biasanya dengan membedakan soal

nomor genap dengan soal nomor ganjil. Setiap bagian soal diperiksa

hasilnya, kemudian skor dari kedua bagian tersebut dikorelasikan untuk

dicari koefisien korelasinya. Mengingat korelasi tersebut hanya berlaku

separuh dan tidak untuk seluruh pertanyaan maka koefisien korelasi

yang diperolehnya tidak untuk seluruh soal, tetapi hanya untuk sepa-

ruhnya.Olehsebabitu,koefisienkorelasibelahduaperludiubahke
dalam koefisien korelasi untuk seluruh soal dengan menggunakan rumus

ramalan Spearman Brown.

,rLL r )o( = Koefrsien reliabilitas keseluruhan
2 2 

R 1a = Korelasi (r) dari belah dua



bila tes mengandung atau terdiri dari banyak item yang relatif sukar
(power test), materi yang diuji cukup komprehensif sehingga memung_
kinkan penyusunan dua soal untuk satu permasalahan yang sama untuk
memenuhi belah dua.

4. Kesamaan Rasional
Di samping cara-cara yang dijelaskan di atas, terdapat prosedur meng_
hitung reliabilitas tanpa melakukan korelasi dari dua peng,kuran atau
pecahan setara dan belah dua. Cara tersebut adalah kesamaan rasional.
Prosedur ini dilakukan dengan menghubungkan setiap butir dalam satu
tes dengan butir-butir lainnya dalam tes itu sendiri secara keseluruhan.
Salah satu cara yang sering digunakan adalah menggunakan rumus
Kuder-Richordson atau KR zt. Rumusnya:

Kex2-X(K-X)
ex2 (K - r)

r,q = Reliabilitasnya tes secara keseluruhan

K = fumlah butir soal dalam tes

ex2 = Variasi skor

X = Skor rata-rata (mean score)

Misalnya disusun tes sebanyak 8o soal. Setelah diberikan kepada
sejumlah peserta didik dalam kelas tertentu, lalu dicari nilai rata-rata
dan simpangan bakunya. Misalnya, diperoleh nilai rata-rata 6o dan
simpangan bakunya 8. Dengan rumus di atas maka:

fE( _ (8o)'- 6o (so-6o)

8'z(8o-r)

5t2O - tzOO

5076

3920

5o,76

= o,T/
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Jenis reliabilitas yang telah dijelaskan di atas harus dipilih manayang

pating tepat digunakan. Pemilihannya mempertimbangkan sifatvariabel

yang diukur, ienis tes, iumlah subf ek, serta hasil-hasil yang diharapkan

sesuai dengan tujuan pengaiaran atau instruksional '

H. RANGKUMAN

Dalam bab ini telah digunakan beberapa konsep penilaian hasil dan

proses belajar mengajar. Penilaian dalam pendidikan sekurang-kurangnya

mencakup penilaian Program atau kurikulum, penilaian proses belajar

mengajar, dan penilaian hasil belajar' Dalam pegertian yang luas

penilaian diartikan sebagai suatu proses menentukan nilai dari suatu

objek dengan menggunakan kriteria tertentu. oleh sebab itu, ciri utama

penilaian adalah adanya Program yang dinilai, adanya judgment dalam

menentukan nilai, dan adanya suatu kriteria dalam menentukan atau

menetapkan keberhasilan penilaian'

Lingkup penilaian yang disebutkan di atas, yakni program, proses

belaiar mengajar, dan hasil belajar pada hakikatnya merupakan program

yangdinilai.Sedangkaniugdgmenteratkaitannyadengankriteria'yakni
suatu interprestasi hasil penilaian dibandingkan dengan kriteria yang

digunakan sehingga dapat ditetapkan keputusan penilaian. Kriteria

yangbisadigunakanmencakupkriteriarelatifdankriteriamutlak.
Kriteriarelatifditempuhdenganmembandingkanposisidariobiek
yang dinilai terhadap obiek lainnya dengan menggunakan kriteria yang

sama. Sedangkan kriteria mutlak membandingkan posisi objek yang

dinilai dengan posisi yang seharusnya dicapai. Sejalan dengan kriteria

di atas maka sistem penilaian dibedakan antara penilaian acuan norma

dan penilaian acuan patokan. Penilaian acuan norma menggunakan

kriteria relatif sedangkan penilaian acuan patokan' Penilaian acuan

norma menggunakan kriteria relatif sedangkan penilaian acuan patokan

menggunakan kriteria mutlak. Dalam menyusun alat penilaian perlu

ditempuh beberapa tahapan, antara lain merumuskan tujuan' mengkaii

materi atau menganalisis kurikulum, mengembangkan kisi-kisi' mem-

buat soal berdasarkan kisi-kisi termasuk kunci iawabannya' Kualitas
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alat penilaian biasanya dilihat dari validitas arau kesalihan alat penilaian
dalam menilai apa yang seharusnya dinilai dan dari reliabilitas atau
keajegan alat penilaian, yakni ketetapan hasil manakala alat penilaian
tersebut diberikan beberapa kali kepada objek yang sama.

Ada beberapa jenis validitas, antara lain validitas ini, bangun penger-
tian, ramalan, dan validitas kesamaan. Sedangkan reliabilitas dibedakan
antara reliabilitas tes ulang, pecahan setara, belah dua, dan reliabilitas
kesamaan rasional.

Penilaian tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengetahui
tercapai tidaknya tujuan, tetapi juga sebagai bahan dalam melakukan
perbaikan program. Jenis penilaian dapat dilihat atau dibedakan dari
berbagai segi, antara lain dari fungsinya, alatyang digunakan, kualitasnya,
sifat-sifatnya, dan penyajiannya.

I. LATIHAN

r. Coba jelaskan perbedaan antara penilaian program, penilaian proses
belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar! Adakah keterkaitan
dari ketiga lingkup penilaian tersebut?

2. Bagaimana hubungan antara tujuan instruksional pengalaman belajar
dan hasil belajar?

3. Ada tiga ciri utama dari pengertian penilaian, yakni deskripsi program,
judgment, dan kriteria. Coba jelaskan ketiga ciri tersebut dan berikan
contohnya!

4. Mengapa validitas dam reliabilitas dipandang sebagai prasyarat untuk
menghasilkan kualitas alat penilaian? Jelaskan pula jenis-jenis vali-
ditas tersebut!
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BAB

8 RUBRIK PENILAIAN

A. PENGERTIAN RUBRIK

Rubrik merupakan salah satu ossessmentyang digunakan dalam mengu-

kur dan menilai peserta didik secara menyeluruh. Secara menyeluruh

di sini diartikan bahwa penilaian Peserta didik tidak hanya pada tahap

akhir, namun juga ketika proses berjalan. Rubrik juga berguna untuk

menuntun kerja dan instrumen untuk evaluasi. Arifin (zou) menyatakan

bahwa rubrik sebagai suatu alat penskoran yang terdiri dari daftar sepe-

rangkat kriteria atau apa yang harus dihitung.

Rubrik juga dapat diartikan sebagai panduan untuk menilai yang

menggambarkan kriteria yang diinginkan guru, dalam menilai hasil

belajar peserta didik. Rubrik berisi daftar karakteristik yang diinginkan

dalam suatu pekerjaan Peserta didik, dan juga panduan untuk penge-

valuasian berbagai karakteristik tersebut.

Jenis rubrik terdapat dua, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik'

Rubrik holistik menjadikan pembuat skor untuk menilai kinerja dengan

cara menyeluruh, atau tidak per bagian komponen. Selain itu, rubrik

analitik meniadikan pemberi skor dapat menilai komponen secara

terpisah. Rubrik holistik dinilai lebih sesuai apabila tugas peserta didik

ditujukan untuk membuat resPons secara menyeluruh (tidak ada

jawaban murlak benar atau salah). sedangkan rubrik analitik dituiukan

untuk peserta didik apabila mereka diharuskan untuk membuat jawaban

yang fokus atau felas.
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B. MENILAI KINER'A DENGAN RUBRTK
Tujuan mendasar dari rubrik yaitu untuk menilai suatu kinerja. suatu
kinerja memerlukan rubrik karena , pertama, penilaian kinerja dari
peserta didik perlu dinilai secara langsung yang berbentuk pengamatan
proses untuk kerja atau pengamatan pada hasil karya peserta didik.
Berikut ini adalah penggambaran tipe kinerja.

Tabel 9.1 penggambaran Tipe Kinerja

$rnbelc Diolah dan Be*agai Sumber

Kedua, pengamatan pada proses kinerja atau hasil peserta didik
dapat berpotensi dinilai secara subjektif oleh penilai. Hal ini terjadi
karena beberapa sebab seperti r) hubungan antara penilai dan peserta
didik cukup dekat, z) berubah-ubahnya perasaan penilai, 3) berusaha
untuk menghindari penilaian yang umum sehingga jauh dari fakta.

C. KEIEBIHAN DAN KEKURANGAN RUBRIKPENILAIAN
Rubrik penilaian dapat memberikan panduan pengamatan bagi para
pengajar sehingga mereka dapat berfokus pada berbagai aspek dari
kinerja dan juga produk yang akan dinilai. Sedangkan untuk peserra
didik, rubrik dapat berguna sebagai acuan untuk merencanakan berbagai

Proses Keterampilan fisik.
Mendemonstrasikan.
Memerankan.
Menggunakan alat-
Komunikasi lisan.
Kebiasaan kerja.

Memainkan alat musik.
Melakukan senam ritmik.
Melakukan percobaan di
laboratorium.
Menyiapkan slide untuk
micros@pe.
Memberikan pidato, sambutan,
dI.
Bermain peran.

Produk Rak buku dari kayu.
Melukis dengan cat air.
Laporan praktik laboratorium.
Makalah dari studi pustaka.
Peta konsep.
Diagram batang, diagram garis,
tabel rangkuman data.
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Objek yang dibuat harus
dibangun, disusun,
dirangkai.
Tulisan esai atau
makalah.
Produk akademis lainnya
yang menunjukkan
pengertian konsep.



hal yang diperlukan, berbagai langkah kerja, pelaksanaan kerja, dan

juga dalam menghasilkan suatu produk. Tak hanya itu, hal ini juga

dapat menghilangkan subjektivitas Pengamatan karena deskripsi yang

terdapat di rubrik dapat dicocokkan dengan hasil kineria atau karya yang

telah dihasilkan oleh peserta didik'

Menurut Anders Jonsson dan Gunilla Svingby (zool), rubrik dapat

memperbaiki pengajaran, memberikan umPan balik kepada peserta

didik, berkontribusi terhadap penilaian yang lebih baik, menjadi sumber

informasi penting untuk perbaikan program, serta meningkatkan kualitas

pembelajaran. Sama halnya dengan pandangan Kenneth Wolf and Ellen

Stevens (zoo7) yang menyatakan emPat kelebihan penggunaan dari

rubrik, yaitu berkontribusi pada Peningkatan kualitas pembelaiaran

dengan adanya target Pembelajaran yang lebih jelas, memandu desain

dan penyampaian instruksional, membuat proses penilaian lebih akurat

dan adil, serta memberikan peserta didik alat untuk penilaian diri dan

umpan balik rekan. Akan tetapi, Porath (zolo) menyuarakan bahwa di

samping kelebihan dari rubrik ini, terlihat jelas kelemahannya yaitu

membatasi kreativitas peserta didik karena penilaian hanya sesuai yang

terdapat dalam rubrik.

D. KOMPONEN DAN FORMAT RUBRIK PENILAIAN

Karena rubrik merupakan suatu panduan Pengamatan dalam menilai

kineria dan produk Peserta didik maka rubrik dibuat dengan mengacu

pada tes kinerja yang berisi deskripsi tugas. Deskripsi tugas ini berisi

renrang berbagai proses keria dan juga spesifikasi produk hasil keria,

Hal ini tentunya harus diperlihatkan pada peserta didik, baik dalam

melakukan, membuat, mendemonstrasikan, memeragakan, atau ketika

menggunakan sesuatu. Deskripsi tugas dapat menjadi salah satu dari

proses keria atau produk hasil keria, bahkan keduanya' Selain itu' pada

deskripsi tugas terdapat uraian mengenai alat, bahan, berbagai langkah

dan juga mengenai pelaksanaannya.
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Suatu rubrik setidaknya harus memiliki kelengkapan komponen
seperti: r) aspek yang diamati untuk dinilai, z) skala atau kategori
penilaian untuk menandai tingkatan kualitas pelaksanaan kinerja atau
produk, 3) deskripsi dari setiap aspek dalam setiap tingkat skala atau
kategori penilaian, dan 4) penghitungan nilai akhir.

Tabel 8.2 Komponen dan Format Rubrik

Snflber: PIP Unpat ac. id

Aspek (dimensi) merupakan bagian esensial dari setiap proses
kinerja ataupun produk yang menjadi objek untuk diamati. Dengan
demikian, dalam suatu rubrik, bagian-bagian esensial tersebut dapat
terdiri atas beberapa aspek. Jumlah aspek yang diamati tergantung dad
kompleksitas kinerja yang dilakukan maupun produk yang dihasilkan.
Jumlah aspek esensial yang ideal adalah 3 sampai 5 aspek. Jika kurang
dari 3 maka dapat mengurangi penilaian secara keseluruhan, sedangkan
jika lebih dari 5 maka dapat membebani penilai.

Skala atau kategori merupakan rentang capaian penilaian yang
dapat menunjukkan gradasi kualitas kinerja atau produk yang dihasilkan
oleh peserta didik, Skala dapat berbentuk angka r, z, 3, dan 4, sedangkan
kategori dapat berbentuk kata baik, cukup, kurang ata:u selalu, sering,
kadang-kadang, maupun Tarang. Selain itu, dapat juga berbentuk daftar

Skala penilaian

Aspek 1 \
Aspek 2 \\
Aspek 3 \ \
Aspek 4
Aspek ke-N

Deskripsi setiap aspek dalam
setiap level atau tingkat skala
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dengan sebutan ya atau tidak, dan jika diwujudkan dalam bentuk skor

nilainya sama dengan r atau o.

Deskripsi dari setiap skala atau kategori merupakan uraian dari

kemampuan ataupun karakteristik yang ditunjukkan oleh peserta didik

pada tiap suatu tingkatan. DeskiPsi ini nantinya akan meniadi dasar

untuk penetapan skor capaian. Deskripsi tersebut harus tergambarkan

dengan jelas dan memiliki perbedaan untuk setiap aspek dan tingkatan

skala. Deskripsi kinerja dapat berupa tingkat gradasi kualitas kinerja

dari tinggi ke rendah, seperti seluruh langkah dilakukan, sebogian besar

langkah dilakukan, hanya sebagian kecil langkah yang dilakukan, tidak

melakukan apa-apa. Deskripsi iuga dapat berwuiud kelengkapan aspek

yang diperlihatkan, seperti memakai seluruh perlengkapan: ias lab,

masker, kacamata, dan sorung tangon; hanya memakai j perlengkapan;

honya memakai z perlengkapan; hanya memakai t perlengkapan.

Berikut ini terdapat contoh dari rubrikpenilaian pada pengukuran

kineria peserta didik yang sedang melakukan kinerja di laboratorium.

Berbagai aspek yang diamati guru adalah berikut ini: r) Kelengkapan

Keselamatan Kerja (K3), z) mengikuti semua prosedur kerja atau SOP

dari laboratorium, 3) kebersihan pada alat, dan 4) kerapian dalam

penyimpanan alat. Skala penilaian terentang dari angka r hingga 4'

Pada tiap sel yang merupakan interseksi antara aspek dan skala, berisi

deskripsi kualitas kineria Pada tingkatan tersebut atau Pemenuhan

karakteristik yang dapat diperlihatkan oleh peserta didik.

Tabel 8.3 Contoh Rubrik Penilaian di Laboratorium

Aspek
Skala

2 3 4

K3 'l'idak

menggunakan
pedengkapan
K3 lebih dari
dua-

Tidak meng-
gunakan dua
perlengkapan
K3.

Mengikuti
prosedur kerja
dengan baik.

Hanya mengikuti
dua langkah dari
lima langkah
prosedur kerja.

Mengikuti tiga
langkah dari
lima prosedur
ker.ia.

Mengikuti empat
langkah dari
lima prosedur
kerja.

Mengikuti
lima langkah
prosedur kerja
sesuai dengan
buku petunjuk.

1

Terdapat satu
perlengkapan
yang tidak
digunakan.

Menggunakan
semua per-
lengkapan K3.
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Membersihkan
alat.

Tidak member-
sihkan semua
alat.

Sebagian besar
alat dibersihkan

Semua alat
dibersihkan

Menyimpan alat
dengan rapi dan
sesuai dengan
tempatnya.

Alat tidak
dikembalikan
semuanya ke
tempat semula

Hanya sedikit
alat yang
dikembalikan ke
tempat semula.

Sebagian
besar alat telah
dikembalikan ke
tempat semula.

Semua alat
dirapikan dan
dikembalikan
ke tempat
semula.

Surtbcrt Diolah dari Bcrbagai Sumber

Skor masksimal pada capaian peserta didik untuk kinerja di labo-
ratorium harus ditetapkan. Dalam rubrik di atas, skor maksimal di tiap
masing-masing aspek yaitu 4. Skor keseluruhan untuk keempat aspek
adalah 16 yang didapatkan dengan rumus berikut ini.

Jumlah skor capaian dalam 4 aspek ._

lumlah ,to...r.t i-J 
--r --- x 

':: : 
tkot y"erja percobaan

or taboatorrum

Penilai juga dapat memberikan bobot yang berbeda pada aspek
tertentu yang memang dipandang lebih esensial daripada yang lain,
misalnya aspek 1 diberi nilai r, aspek z diberi nilai z, aspek 3 diberi nilai
r, dan aspek 4 diberi nilai r. Dengan demikian, skor keseluruhan untuk
kinerja peserta didik di laboratorium yaitu zo. Berikut ini merupakan
instrumen kelengkapan rubrik yang digunakan oleh penilai, pada
pengamatan kinerja peserta didik di laboratorium. Instrumen terdiri
dari komponer nama pada kolom r, aspek pada kolom z sampai dengan
kolom 5, dan skor pada kolom 6.

Tabel 8.4 lnstrumen Penilaian Percobaan di Laboratorium

Aspek

Kelengkapan
K3

Mengikuti
Prosedur Kerja

Membersihkan llenyimpan
Alat Sesuai
Tempatnya

Nama
Peserta

Didik
,| 3 4 ,| 2 3 4 1 2 3 4 3 4

Skor

Yasa

Andi
lra

II
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Aspek Skala
2

Hanya mem-
bersihkan sedikit
alat.

Alat

2 1 2
Budi

Ost.



Hanya satu kali
terlihat tidak
sinergis pada
penampilannya
pada raut wajah,
gerak tubuh, dan
juga tangannya.

Penampilannya
terlihat sinergis
dari awal hingga
akhir pada tiap
raut wajah, gerak
tubuh, dan .iuga
gerak tangan.

Penampilan
gerak tubuh,
raut wajah, dan
berbagai gerakan
yang kaku dan
masih terlihat
sangat gugup.

Terlihat dua kali
penampilan yang
kurang sinergis
terkait gerak
tubuh, tangan,
maupun raut
wajah.

Penampilan

Tema memiliki
relevansi dengan
situasi keluarga,
sekolah, masya-
rakat, dan lain-
lain.

Tema memiliki
relevansi dengan
semua situasi
dan kondisi saat
ini, dan juga
memasukkan
peran peserta
didik dalam
materi tersebut.

Tema cukup
relevan, namun
hanya dikaitkan
dengan satu
situasi saja se-
perti misalnya
hanya dikaitkan
dengan situasi
sekolah, namun
tidak dengan
situasi masya-
rakat luas atau
keluarga.

Materi

Semua hal yang
disampaikan
tertata rapi,
sistematis, dan
mudah untuk
dimengerti.

Berbagai penje-
lasannya tidak
diungkapkan
secara siste-
matis, namun
cenderung
melompat-lompat
dan sulit untuk
dipahami.

Hanya sedikit
yang disam-
paikan secara
sistematis dan
mudah untuk
dimengerti.

Organisasi
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Berikut ini terdapat contoh rubrik penilaian untuk pengukuran

kinerja peserta didik ketika sedang berpidato. Beberapa hal yang

dapat dinilai oleh pengajar adalah: r) isi atau materi, z) organisasi, 3)
penampilan, mimik, gesture, dan 4) suara. Skala penilaian terdiri
sesuai kategori pemula, potensial, mampu, dan ahli. Setiap sel adalah

interseksi antara dimensi isi, organisasi, penampilan, dan suara; 1lang
berisi deskripsi kualitas kinerja pada tingkat tersebut atau pemenuhan

karakteristik yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik.

Tabel 8.5 Rubrik Penilaian dalam Berpidato

Dimensi

Tema cukup
relevan
namun dalam
penjelasannya
tidak dikaitkan
dengan situasi
saat ini dan
sekitar.

Hampir
semua yang
tersampaikan
mudah untuk
dimengerti dan
sistematis.



Dimensi
Pemula ial Mampu Ahti

Sua ra Suara lidak
terdengar
dengan baik
oleh penonton,
intonasi datar,
dan penyampaian
tiap kata tidak
jelas.

Suara hanya
terdengar sam-
pai di bagian
tengah barisan
penonton, into-
nasi datar dan
pelafalan masih
kurang jelas-

Suara terdengar
hampir oleh
semua penonton,
namun masih
terdapat bebe-
rapa intonasi
yang datar dan
penyebutan kata
yang kurang
jelas.

Suara terdengar
oleh semua
penonton,
intonasi tepat dan
beragam, serta
penyebutan tiap
kata ielas.

Snob ci pip.u n p ar. a c.i d

Skor maksimal yang dicapai peserta didik untuk kinerja dalam ber-
pidato harus ditetapkan. Dalam rubrik di atas, skor maksimal pada tiap
aspek adalah 4. Kategori pemula mendapat skor r, potensia/ mendapat
skor z, mampu mendapat skor 3, dan ahli mendapat skor 4. Skor
keseluruhan untuk keempat dimensi adalah 16 yang didapatkan dengan
rumus berikut.

Jumlah skor capaian dalam 4 dimensi
x roo = skor kinerja berpidato

lumlah skor maksimal

Di bawah ini merupakan instrumen kelengkapan rubrik yang digu-
nakan oleh penilai dalam mengamati kineria seluruh peserta didik
dalam berpidato. Instrumen ini terdiri atas komponen nomo pada kolom
r, dimensi pada kolom z sampai dengan kolom 5, dan skor pada kolom 6.

Tabel 8.6 lnstrumen Penilaian Berpidato

Nama
Peserta
Didik

SkorPenampilan Materi Suara

2 3 3 4 1 2 3 4

Andre
Hasan

Mulya

Dst.. .
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Aspek

Organisasi

1 ,| 2 3 4

David



StlJD.ber : Brookhar t, 20 I 3

HolistikAnalitikTipe Rubrik
Setiap aspek dievaluasi dengan
cara bersamaan.

Setiap aspek dievaluasi dengan
cara terpisah

Lebih cepat untuk memberikan skor
ketimbang rubrik analitik.
Baik digunakan untuk Penilaian
sumatif.

Memberikan umPan balik formatif
kepada peserta didik.
Mudah untuk mengaitkan dengan
pembelaiaran ketimbang rubrik
holistik.
Untuk penilaian formatif bisa
disesuaikan dengan Penilaian
sumatif.
Dapat memberikan informasi

nostik kepada Pengajardiag

Kelebihan

Adanya penilaian tunggal untuk
hal yang menyeluruh kurang daPat
menggambarkan kemajuan pada
peserta didik.
Kurang tepa t untuk tes formatif

Perlu waktu yang lebih lama dalam
memberikan skor.
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E. TIPE RUBRIK PENILAIAN

Brookhart (zor3) menyatakan bahwa rubrik daPat diklasifikasikan men-

jadi dua kelompok besar berdasarkan aspek Penyusunannya' Pertama'

berdasarkan pada perlakuan terhadaP aspek atau dimensi dari kinerja

atau produk yang diamati, yakni terdapat rubrik analitik dan rubrik

holistik. Kedua, berdasarkan sasaran penilaiannya, terdapat rubrik umum

dan rubrik tugas sPesifik.

RubrikanalitikmendeskripsikansuatukinerjasecararinciPada
masing-masing asPek atau dimensi dengan cara terpisah' Selanjutnya'

rubrik holistik akan mendeskripsikan suatu kineria dengan menyeluruh

pada semua asPek atau dimensi pada saat yang sama' Penilaian meng-

gunakan rubrik analitik lebih tepat dipakai pada penilaian formatif. Hal

itu karena peserta didik dapat melihat aspek-aspek apayang memerlukan

perhatian dari kinerjanya. sementara itu, rubrik holistik lebih baik

diterapkan untuk menilai kualitas kinerja peserta didik secara lebih

cePat.Dibawahinimerupakankelebihandankekuranganpadarubrik
analitik dan rubrik holistik menurut Brookhart (zor3)'

TabelE.TKelebihandanKekuranganRubrikAnalitikversusRubrikHolistik

Pengertian

Kekurangan



Pada klasifikasi kedua, rubrik umum menggunakan aspek dan
berbagai deskripsi kinerja yang bersifat general dan dapat pura digunakan
untuk berbagai tugas yang berbeda. Akan tetapi, setiap tugas yang ber_
beda itu mempunyai capaian pembelajaran yang sama. Selanjutnya,
rubrik tugas spesifik menggunakan aspek dan berbagai deskripsi kinerja
yang bersifat spesifik dan khusus. Rubrik ini hanya berraku pada satu
penilaian tugas tertentu. Setelah itu, rubrik ini tidak dapat digunakan
untuk menilai tugas yang mempunyai capaian pembelajaran yang ber_
beda. Dengan demikian, setiap kali menilai suatu kinerja maka pengajar
harus mempunyai rubrik untuk penilaian. Di bawah ini adalah kelebihan
dan kekurangan dari rubrik umum dan rubrik tugas spesifik menurut
dari Brookhart (zor3).

Tabel 8.8 Kelebihan dan Kekurangan Rubrik Umum Versus Rubrik Tugas Spesifik
Tipe Rubrik Khusus
Pengertian Dimensi atau aspek yang

dicermati secara umum sehingga
dapal digunakan untuk beberapa
kinerja yang sejenis.

Dimensi atau aspek yang
dicermati lebih spesifik atau
untuk kinerja tertentu.

Kelebihan

untuk kinerja g se.,enrs

Dalam menentukan skor lebih
mudah karena kriteria pada
setiap aspeknya tetap.

Kekurangan
kriteria yang tidak tetap

Rubrik tidak dapat digunakan
pada kinerja ng serupa

Di bawah ini terdapat beberapa contoh rubrik untuk dapat melihat
perbedaan dua tipe di antara rubrik umum dan rubrik tugas spesifik.
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Su6,ber: Brcokhart,2013

Umum

Dapat berbagi dengan peserta
didik, secara eksplisit dapat
menghubungkan penilaian dan
pembelajaran.
Dapat membantu peserta didik
untuk mengevaluasi diri.
Rubrik bisa dipakai kembati

Harus melakukan latihan karena



E
'ofE EE.
=-gs 4=s
E E;i gE
E c !? c .o
A3 TE-F E
E'i 3 oE P
EEagge
,:- 6

E giE
do': o

EHEE;(E!._ Or>
S s RE E
I i; -_E tr

EEeE'E

ci
c
.9c
0.,'d

-E E (! (0

53gEaE

EiEgIPE
EE*=ETE
oI:fGIQ-v

HE$Ei;BE

ga
6EEc;
g(6lDCgE:€
E+l(E(l)o !q 'o o

EE€5
(E--_oO
b xi:E
.73 a;

t

o-c
-=' (E

E=P_
.9 o! hx ! c >r=
crcD"6=
c (D 

=(E 9
3 ir-.9 5_96 E 6 P',ll E.lg ct(!

6.-c o- E)';(EC

EEg
a ci rz Et(!Citr

; P3 b(! o)= F

orhbg
.:: E O-(!

EE*i;
a.q; q

H8=;
:E Ei
-c Q-Q
= o qd)
IEEE

c!hESb_=t ? c s rE=

E"SEES:=

=-&BE=EE
*segEEg
5E:'AE;E

N

a or.9;i coi;Cn c
6ed36,
:E 9$EHbEPEE
.r(E;ils;i
- O.:g l, -= -.:! c or -9 E kr.a:rclDtJv c ct =x oo' E 5 b o'' QlZ c .rz oE t

g
(o

rEHsst
c*iI S* t
*-e 9E 9 .:i o E o) *'= c
=-@cc:.6:S;E€E!i: -.L =!r o o)o(E!IECU'EU'
f.I2 (! or o (E o)(/) o c o o, >. r.

. e'Si
-_oo)c=
a+*Elo a6 a 6
cco=(!P:('r66
--.r]:Ycc:€B€€ &

N
c
o)
E
l
c')
(!

c
(E

(!
(!

Fg
Xo)
tr2

'6
C'
c
q)

'E O)sa(!o)
=p

vo
CLo

c,
EY
E
'6
(E

C
(.)

o)

IL

.oad
E

c
O
6?
@
6lt
(E
F

o
I
E

152 EvaluasiPembelajaran

ca
, or=(!c:
c(EX
3Epo)(, o-qoc

)c6
=od)i.c E

(!
o)a



Rubrik di atas merupakan rubrik tipe umum. Aspek dan deskripsi
untuk masing-masing skala pencapaian peserta didik juga bersifat
umum. Pada rubrik tersebut presentasi yang dilakukan peserta didik
dinilai sesuai dengan aspek materi/ide, suara, dan pemanfaatan media.
Coba bandingkan dengan rubrik di bawah ini yang lebih spesifik. Aspek
ke-r, materi presentasi, pada rubrik pertama dikembangkan menjadi
tiga aspek pada rubrik kedua sehingga menjadikan rubrik kedua bersifat
khusus dan analitik. Berikut tabel penjelasannya.

Tabel 8.10 Rubrik penilaian presentasi Kelas

Materi/ide
presentasi

Materi/ide mem-
punyai nilai
kebaruan, namun
masih kurang
relevan dengan
kondisi saat ini
dan sulit untuk
diwujudkan.

Materi/ide mem-
punyai nilai ke-
baruan, relevan
dengan kondisi
saat ini, namun
masih sulit untuk
diwujudkan.

Materi/ide
mempunyai
nilai kebaruan,
relevan dengan
kondisi saat ini,
dan memiliki
potensi untuk
diwujudkan.

Kelengkapan
Data

Data berasal dari
sumber kedua,
yaitu dapat diper-
oleh dari laporan
penelitian.

Data berasal dari
sumber pertama,
misalnya salah
satu dari penga-
matan, wawan-
cara, atau angket.

Data berasal dari
sumber pertama,
yaitu terkandung
dari pengamatan,
wawancara, dan
angket.

Penjelasan Dalam penie-
lasan hanya
berisi fakta dan
data.

Dalam penje-
lasan hanya me-
ngandung, fakta,
data, dan juga
analisis.

Dalam penje-
lasan terkandung
fakta, data,
analisis, namun
dengan kesim-
pulan yang
kurang tepat.

Dalam penje-
lasan terkandung
fakta, data,
analisis, dan
dengan kesim-
pulan yang tepat.
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Srlrtber: Diolah dan Berbagai Sumber

Di bawah ini terdapat contoh rubrik untuk menilai tugas pemecahan
masalah dalam matematika. Rubrik ini diolah dari parker, R dan M.L.
Breyfogle (zou) dan bersifat holistik dan umum. Hal itu berarti, dengan
variasi soal pemecahan masalah dalam metematika, namun rubrik ini
tetap dapat digunakan.

Materi/ide sudah
tidak memilikl
relevansi dengan
kondisi saat ini
dan sulit untuk
diwujudkan.

Data berasal dari
sumber kedua,
yaitu dapat me-
lalui majalah atau
surat kabar.



Tabel 8-11 Rubrik Pemecahan Masalah Matematika

sllllmber. Diolah dari Pa*et, R dan ML Brc ogle(2oll)

Menunjukkan
Pengetahuan

Matematika (DaPatkah
kamu memecahkan
masalah ini dengan

benar?)

Menggunakan Strategi
Pemecahan Masalah
(Bagaimanakah kamu
memecahkan masalah

ini?)

Menuliskan Penjelaaan
(Bisakah kamu menje-
laskan cara kerjamu?)

Saya mencari iawaban
yang benar.
Saya memecahkan
masalah dengan tePat
tanpa kesalahan.

Saya menulis apa
yang saya lakukan
dan mengapa mela-
kukannya.
Saya menjelaskan
langkah-langkah kerja
saya.
Saya menggunakan
istilah malematika dan
.iuga nama strateginya.
Saya menulis jawaban
dalam kalimat yang
lengkap pada semua
penjelasan sa

4 Saya mencari iawaban
yang benar.
Saya memecahkan
masalah, tetaPi ,uga
membuat sedikit
kesalahan.

Saya memakai banyak
informasi yang Penting
pada masalah ini.
Saya menunrukkan
sebagian besar lang-
kah ketika saya me-
mecahkan masalah.

Saya menulis iapa
yang saya lakukan
dan sedikit perihal
mengapa saya mela-
kukannya-
Saya menielaskan
banyak langkah dari
kerja saya.

3 Saya mencari
jawabannya.
Saya mencoba meme-
cahkan masalah.
namun saya juga
membuat beberaPa
kesalahan.

Saya menggunakan
beberapa informasi
penting terkait
masalah ini.
Saya menunrukkan
beberapa langkah
untuk memecahkan
masalah.

Saya menulis sedikit
tenlang apa dan
mengapa saya mela-
kukannya.
Saya menielaskan
hanya beberapa
langkah dari keria
saya.

Saya mencoba
memecahkan masalah,
namun saya tidak bisa.

Saya menggunakan
sedikit informasi dari
masalah ini.
Saya menuniukkan
sedikit langkah ketika
berusaha memecah-
kan masalah.

Saya menulis sesuatu
yang tidak masuk akal dan
jawabannya tidak ielas.

1 Saya tidak mencoba untuk
memecahkan masalah.

Saya tidak menuniukkan
berbagai langkah ketika
memecahkan masalah.

Skala

Saya memakai semua
informasi penting dari
masalah ini.
Saya menielaskan
semua langkah
yang saya gunakan
ketika memecahkan
masalah.
Saya membuat
gambar agar dapat
menunjukkan cara
saya dalam meme-
cahkan masalah.

2

Saya tidak menulis aPa
pun untuk menjelaskan
bagaimana cara saYa
memecahkan masalahnYa.
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Di bawah ini terdapat contoh lain untuk rubrik umum pada penilaian
laporan proyek secara tertulis. Pada rubrik tersebut, aspek yang diamati
pada laporan proyek yang dibuat peserta didik terdapat tiga, yaitu isi
(content), penalaran dan pembuktian (reasoning dan evidence), serta
kejelasan (clarity).

Tabel 8.12 Rubrik Laporan Proyek

Skala lsi Penalaran dan Bukti Kejelasan
4 Pernyataannya jelas.

Sejumlah besar bahan
dan bukti mendukung
pemyataan tersebut.
Semua materi memiliki
relevansi. Materi
memiliki detail. lnformasi
memiliki keakuratan.

lnformasinya jelas dan
eksplisit mengenai
pokok bahasan yang
didukung. lnformasi
disusun secara logis
dan disajikan dengan
ringkas. Penielasan
cukup menarik.
Pengantar, transisi, dan
materi penghubung
mudah untuk dipahami
oleh pendengar dan
pembaca-

lnformasi secara jelas
dan eksplisit mengenai

I

disusun dengan
logis dan ringkas.
Penielasannya menarik.
Sebagian besar pe-
ngantar, transisi, dan
materi penghubungan
mudah untuk dipahami.

Sedikit kesalahan pada
tata bahasa dan dalam
penggunaannya. Akan
tetapi, kesalahan kecil
tidak mengganggu
makna. Gaya bahasa
dan pilihan kata cuku
efektif dan baik.

3 Pernyataannya ielas,
Sejumlah bahan dan
buKi yang memadai
mendukung pernyataan
Sebagian besar materi
memiliki relevansi.
Materi ini termasuk
detail. Ada sedikit
ketidakakuratan
dan tidak tedalu
mengganggu.

Terdapat beberapa
kesalahan pada tata
bahasa dan dalam
penggunaannya.
Kesalahan tersebut
namun tidak mengubah
makna. Pilihan kata
untuk sebagian besar
cukup efektif.

2 Pemyataannya sedikit
kurang jelas. Sejumlah
besar dan beragam
bahan mendukung
pemyataan. Ada materi
yang memiliki relevansi,
dan ada yang tidak.
Materi cenderung tidak
detail dan terdapat
informasi yang tidak
akurat.

Beberapa informasi
terkait dengan pokok
bahasan, namun
tidak dijelaskan hu-
bungannya. lnlormasi
tidak tersusun secara
logis dan ringkas.
Uraian materi kurang
menarik. Pengantar,
transisi, dan materi
penghubung lainnya
sulit untuk dipahami.
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Kesalahan utama
dalam tata bahasa dan
dalam penggunaannya
mulai mengganggu
makna. Gaya bahasa
dan pilihan katanya
sederhana, dan tidak
terlalu efektif.



Skala lsi Kejelasan

Tldak didukung
dengan informasi yang
terkail- lnformasi tidak
disusun dengan logis.
Uraian materi tidak
menarik. Pengantar,
transisi, dan materi
penghubung lainnya
tidak dikembangkan.

Kesalahan utama
dalam tata bahasan dan
dalam penggunaannya
membuat makna
menjadi tidak ielas.
Gaya bahasa dan
pilihan katanya tidak
sesuai.

Somber: Diolafi dari B erbagai Sumber

F. CARA PENYUSUNAN RUBRIK PENILAIAN

Pada awalnya adalah kompetensi dasar aPa yang ingin dicapai' Kompe-

tensi yang berbentuk keterampilan kinerja mengharuskan adanya strategi

penilaian dengan instrumen tes kineria. Kinerja peserta didik selaniutnya

dibuat oleh guru untuk tiap kegiatan pembelaiaran baik di laboratorium,

di kelas, di luar kelas, dan lain-lain. Selan)utnya, guru mulai membuat

deskripsi dari tugas yang akan dilakukan Peserta didik'

Data untuk tes kineria didapatkan melalui pengamatan' Pengamatan

ini adalah suatu cara untuk memPeroleh data secara langsung, tePatnya

pada saat peserta didik sedang melakukan kinerja mereka dengan meng-

gunakan pancaindra. Guru yang nantinya melakukan pengamatan dari

kineria peserta didik harus membuat rubrik penilaian itu'

Berikut ini terdapat beberapa langkah dalam penyusunan rubrik

secara deduktif.

r. Melakukan identifikasi mengenai kompetensi dasar apa saia yang

ingin dicapai oleh Peserta didik.

2. Membuat deskripsi mengenai kualitas kinerja yang diharapkan dan

dilakukan oleh peserta didik agar dapat ditampilkan di kelas'

3. Melakukan Penentuan aspek yang harus dinilai dari kinerla Peserta

didik. Hal ini juga termasuk memberikan bobot penilaian di tiap

aspek.

4. Memberikan skala atau kategori yang menggambarkan kontinum

pencapaian kineria, seperti skala r-4 atau kategori mampu, cukup

mamPu, atau tidok mamPu dan seienisnya'
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Penalaran dan Bukti

1 Pernyataannya tidak
jelas. Sejumlah besar
bahan dan bukti tidak
mendukung pernyataan.
Materi tidak memiliki
detail.



C. RANGKUMAN

Rubrik merupakan salah satu assessment yang digunakan dalam meng-
ukur dan menilai peserta didik secara menyeluruh. Secara menyeluruh
di sini diartikan bahwa penilaian peserra didik tidak hanya pada tahap
akhir, namun juga ketika proses berjalan. Rubrik juga berguna untuk
menuntun kerja dan instrumen untuk evaluasi. Arifin (zou) menyatakan
bahwa rubrik sebagai suatu alat penskoran yang terdiri dari daftar sepe-
rangkat kriteria atau apa yang harus dihitung.

Rubrik juga dapat diartikan sebagai panduan untuk menilai yang
menggambarkan kriteria yang diinginkan guru, dalam menilai hasil
belajar peserta didik. Rubrik berisi daftar karakteristik yang diinginkan
dalam suatu pekerjaan peserta didik, dan juga panduan untuk penge-
valuasian berbagai karakteristik tersebut. Menurut Anders Jonsson dan
Gunilla Svingby (zoo7), rubrik dapat memperbaiki pengajaran, mem-
berikan umpan balik kepada peserta didik, berkontribusi terhadap
penilaian yang lebih baik, menjadi sumber informasi penting untuk per-
baikan program, serta meningkatkan kualitas pembelajaran.

H. TATIHAN

r. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rubrik penilaian, dan buatlah
contoh rubrik penilaian!

2. Deskripsikan dan gambarkan mengenai komponen dan format rubrik
penilaian!

3. Sebutkan dan jelaskan tipe rubrik penilaian!
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5. Membuat suatu deskripsi yang berisi kemampuan pada setiap aspek
pada tiap kategori atau skala.

6. Menuliskan tiga langkah atau lima langkah pada format rubrik yang
akan ditetapkan.

7. Melakukan penetapan perhitungan nilai yang dicapai peserta didik
sesuai dengan kinerja ketika pelaksanaan tugas.



P

BAB

endidik harus melakukan evaluasi terhadap hasil tes dan mene-

tapkan standar keberhasilan. Sebagai contoh, jika semua peserta

EVALUASI HASIL
PENILAIAN

didik sudah menguasai suatu kompetensi dasar maka pelajaran dapat

dilanjutkan dengan materi berikutnya, dengan catatan pendidik mem-

berikan perbaikan (remedial) kepada Peserta didik yang belum men-

capai ketuntasan dan pengayaan bagi yang sudah tuntas' Evaluasi

terhadap hasil belajar bertujuan untuk mengetahui ketuntasan Peserta

didik dalam menguasai kompetensi dasar. Dari hasil evaluasi tersebut

dapat diketahui kompetensi dasar, materi, atau indikator yang belum

mencapai ketuntasan. Dengan mengevaluasi hasil belajar, pendidik akan

mendapatkan manfaat yang besar untuk melakukan program perbaikan

yang tepat. Jika ditemukan sebagian besar peserta didik gagal, perlu

dikaji kembali apakah instrumen penilaiannya terlalu sulit, apakah

instrumen penilaiannya sudah sesuai dengan indikatornya, atau cara

pembelajarannya (metode, media, teknik) yang digunakan kurang tepat'

Jika ternyata instrumen penilaiannya terlalu sulit maka perlu diperbaiki.

Akan tetapi, iika instrumen penilaiannya ternyata tidak sulit, mungkin

pembelaiarannya yang harus diperbaiki, dan seterusnya'

Evaluasi hasil belaiar nontes misalnya minat dan sikap. Hal tersebut

untuk mengetahui minat dan sikap terhadap mata pelaiaran. Evaluasi

ini berangkat dari skala minat peserta didik terhadap mata pelajaran dan

segala sesuatu yang terkait' Skala dibuat bertingkat, misalnya dengan

rentang 4-r atau r-4 tergantung arah Pertanyaan atau Pernyataannya'
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Misalnya, jawabannya sangat setuju diberi skor 4, sedangkan tidak setuju
diberi skor r, skor keseluruhannya diperoleh dengan menjumlahkan
seluruh skor butir pertanyaan atau pernyataan.

Iika pernyataan itu berjumlah ro butir, skor tertinggi seorang peserta
didik adalah 4o dan rerendah ro. lika ditafsirkan ke dalam empat karegori
maka skala ro-16 termasuk tidak berminat, 17-24 kurang berminat, z5-32
berminat, dan skala J3-4o sangat berminat.

Apabila dari sekian banyak peserta didik ternyata tidak berminat
dengan subtansi mata pelajaran maka pendidik harus mencari sebab-
sebabnya. Hal tersebutperludikajidandilihatkembali secaramenyeluruh
segala hal yang terkait dengan pembelajaran, baik menyangkut metode,
media, maupun tekniknya.

Belajar pada hakikatnya adalah suatu aktMtas yang mengharapkan
perubahan tingkah laku (behavioral change) pada individu yang belajar.
Perubahan tingkah laku tersebut terjadi karena usaha individu yang
bersangkutan. Belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti bahan
yang dipelajari, instrumen, lingkungan, dan kondisi individu si pelajar.
Faktor-faktor tersebut diatur sedemikian rupa agar mempunyai pengaruh
yang membantu tercapainya kompetensi secara optimal.

Sedangkan mengajar pada hakikatnya menurut Joyce, Weil, dan
Shirs (1992) adalah membantu peserta didik memperoleh informasi, ide,
keterampilan, nilai, cara berpikir, sarana untuk mengekspresikan dirinya,
serta cara-cara bagaimana belajar. Hasil akhir atau hasil jangka panjang
dari proses mengajar adalah kemampuan peserta didikyang tinggi untuk
dapat belajar dengan mudah dan efektif di masa mendatang.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan utama dari kegiatan belajar
mengajar di dalam kelas adalah agar murid dapat menguasai bahan-
bahan belajar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Untuk
itu, pendidik melakukan berbagai upaya mulai dari penyusunan rencana
pelajaran, penggunaan strategi belajar yang relevan, sampai dengan
pelaksanaan penilaian umpan balik. Namun demikian, kenyataan me-
nunjukkan bahwa setelah kegiatan belajar-mengajar berakhir masih saja

ada peserta didik yang tidak menguasai materi pelajaran dengan baik,
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sebagaimana tercermin dalam nilai atau hasil belajar lebih rendah dari

kebanyakan murid-murid sekelasnya. Pendekatan-pendekatan khusus

untuk dapat membantu meningkatkan hasil belaiar peserta didik seperti

itu adalah dengan melaksanakan layanan bimbingan belaiar.

Uraian berikut menyajikan pengertian layanan bimbingan belajar,

jenis-jenis, masalah belajar, cara mengenali pesertadidikyang mengalami

masalah belajar, cara-cara mengungkap terjadinya masalah belajar, dan

upaya-upayayang dapat dilakukan dalam membantu peserta didik untuk

mengatasi masalah-masalah belaiar yang dialaminya'

A. BERBAGAI MASALAH DALAM BELAIAR

Apakah yang dimaksud dengan masalah belajar? Masalah belajar adalah

suatu kondisi tertentu yang dialami oleh seseorang Peserta didik dan

menghambat kelancaran proses belajarnya. Kondisi tertentu itu daPat

berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan

yang dimilikinya dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang

tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belaiar ini tidak

hanya dialami oleh peserta didikyang terbelakang saja, tetaPi iuga dapat

menimpa mereka yang panciai atau cerdas' Pada dasarnya, masalah-

masalah belaiar dapat digolongkan berikut ini'

r. Sangat cepat dalam belaiar, yaitu Peserta didik yang tampaknya

memiliki bakat akademik yang cukup tinggi, memiliki IQ r3o atau

lebih, dan memerlukan tugas-tugas khusus yang terencana'

2. Keterlambatan akademik, yaitu peserta didik yang tampaknya me-

miliki inteligensi normal, tetapi tidak dapat memanfaatkannya se-

cara baik.

3. Lambat belaiar, yaitu peserta didik yang tampak memiliki kemam-

puan yang kurang memadai. Mereka memiliki IQ sekitar 7o-9o se-

hingga perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan khusus'

4. Penempatan kelas, yaitu Peserta didik yang umur, kemampuan'

ukuran, dan minat-minat sosial yang terlalu besar atau terlalu kecil

untuk kelas yang ditemPatinYa.
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5

6

Kurang motif dalam belajar, yaitu peserta didikyang kurang semangat
dalam belajar, mereka tampak jera dan malas.
Sikap dan kebiasaan buruk, yaitu peserta didik yang kegiatan atau
perbuatan belajarnya berlawanan atau tidak sesuai dengan yang
seharusnya seperti suka marah, menunda_menunda tugas, atau belajar
pada saat ujian saja.

Kehadiran di madrasah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir
atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga
kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya.

7

B. !DENTIFIKASI PERMASALAHAN PESERTA DIDIK DATAM
BELA]AR

Sesuaidenganfungsi bimbingan, halyangpertamaharusdilakukandalam
rangkaian kegiatan layanan bimbingan belajar adalah menentukan siapa
peserta didik yang mengalami masarah belajar. Hal ini dapat dirakukan
dengan menggunakan prosedur sebagai berikut.

1. Penilaian Hasil Belajar
Pendidik diharapkan melaksanakan has penilaian secara berkesinam-
bungan. Salah satu tujuan dari penilaian hasil belajar adalah untuk
mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai hasil belajar
yang direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, ada dua jenis acuan yang
digunakan, yaitu: (a) penilaian acuan patokan dan (b) penilaian acuan
notma.

2. Pemanfaatan Hasil Tes lnteligensi
Belajar dipengaruhi oleh inteligensi atau kemampuan dasar. Semakin
tinggi kemampuan dasar semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh.
Berikut tingkatan inteligensi manusia.

o - ke atas = sangat ting€;r
t2o - r3g = tinggi
rro - rr9 = di atas biasa
roo-ro9=biasa/sedang
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go - gg = di bawah biasa

8o-89=Rendah
79 - ke bawah =Sangat rendah

Tinggi rendahnya tingkat kemampuan itu biasanya diukur dengan

tes kemampuan dasar yang sudah baku (standardized) ' Beberapa tes yang

sering digunakan untuk mengukur kemampuan dasar murid sekolah

dasar antara lain adalah Draw a Man Test (DMT), Wechsler Intelligence

Scale For Children (WISC), dan Standford Biner Intelligence Scale (SBIS)'

Hasil tes ini disimpan di dalam buku data pribadi Peserta didik, untuk

selanjutnya digunakan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan

konseling umumnya dan layanan bimbingan belajar khususnya'

Hasil belajar yang dicapai Pesefta didik seyogyanya dapat mencer-

minkan kemampuan dasar yang dimilikinya. Peserta didik yang tingkat

kemampuan dasarnya tinggi diharapkan memperoleh hasil belajar yang

tinggi pula. Dengan membandingkan tingkat kemampuan dasar yang

dimiliki oleh masing-masing Peserta didik dengan hasil belaf arnya,

pendidik dapat mengetahui apakah Peserta didik yang bersangkutan

telah mencapai hasil belajar yang optimal atau belum' Mereka yang hasil

belaiarnya lebih rendah dari tingkat kemampuan dasar yang dimilikinya

digolongkan sebagai murid yang bermasalah, dan perlu mendapat

bantuan khusus melalui layanan bimbingan belajar'

3. Pengamatan(Observasi)
Dibandingkan dengan pendidik sekolah menengah atas maka pendidik

sekolah menengah Pertama menemPati kedudukan yang mengun-

tungkan dalam mengamati keadaan murid sehari-hari. Dia diserahi

tugas untuk memegang dan mengajarkan sebagian besar mata pelajaran

yang ada pada sebuah kelompok tertentu. Kedudukan yang demikian

memungkinkan pendidik daPat mengamati keadaan masing-masing

peserta didik secara lebih mendalam. Pendidik dapat mengetahui secara

pasti siapa Peserta didik yang sering terlambat datang ke sekolah' siapa

yang sikap dan kebiasaannya buruk dalam belaiar, dan sebagainya'
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Berdasarkan pengenalan yang mendalam itu, pendidik hendaknya dapat
pula memanfaatkan hal itu untuk bimbingan dan konseling umumnya,
dan layanan belajar khususnya.

C. PENGUNGKAPAN SEBAB MASALAH BELA]AR
Setelah pendidik mengetahui siapa peserta didik yang bermasalah dalam
belajardan apa jenis masalah yang dialaminya, selanjutnya pendidik perlu
mengungkapkan mengapa masalah itu teriadi. Usaha ini didasarkan
pada anggapan bahwa pendidik tidak dapat mengambil keputusan
yang bijaksana tentang bagaimana membantu mengatasi masalah yang
dialami oleh peserta didik dalam belajar, jika pendidik itu sendiri tidak
memiliki gambaran yang jelas tentang penyebab masalah itu teriadi.
Misalnya, jika masalah belajar yang dialami oleh seseorang peserta didik
menyangkut kesulitan membaca yang disebabkan penglihatan jauh
maka pendidik tidak dapat membantu peserta didik tersebut hanya
dengan menyediakan jam tambahan untuk latihan membaca, ataupun
dengan menyuruh peserta didik agar rajin belajar di rumah.

Dalam mengungkapkan sebab-sebab teriadinya masalah belajaryang
dialami oleh murid, menurut Koestoer P dan Hadfisaputro ada dua tahap
yang harus dilalui yaitu: (r) tahap menentukan letak (lokasi) masalah,
dan (z) tahap memperkirakan sebab-sebab terjadinya masalah belajar
(tahap penentuan letak masalah merupakan tahap penentuan dimana
sebenarnya masalah itu teriadi). Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu
dilacak bagian-bagian mana dari tujuan-tujuan pengajaran yang belum
dikuasai oleh peserta didik. Tujuan itu tidak hanya untuk menguasai
tujuan-tujuan formal (tercantum dalam kurikulum saja, tetapi juga
tujuan-tujuan informal yaitu tujuan-tujuan yang ada dipikiran pendidik).

Setiap mata pelaiaran memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-
tujuan itu merupakan tingkah laku yang diharapkan terjadi setelah
peserta didik melaksanakan kegiatan belajar. Misalnya, setelah mem-
pelajari mata pelajaran Pancasila, peserta didik dapat menyebutkan
sekurang-kurangnya dua contoh pengalaman masing-masing sila dalam
kehidupan sehari-hari. Tujuan-tujuan seperti ini dikatakan sebagai
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tujuan formal dari pelajaran. Tingkah laku murid yang diharapkan tidak

hanya menyangkut sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan belajar, sopan

santun dan sebagainya. Misalnya, mengangkat tangan setiap kali akan

berbicara di dalam kelas/meminta izin kepada pendidik setiap kali akan

keluar kelas sewaktu jam pelajaran berlangsung.

Setelah pendidik mengetahui letak masalah yang sesungguhnya,

pendidik dapat melakukan tahap berikutnya, yaitu memperkirakan

sebab-sebab teriadinya masalah yang dialami oleh peserta didik dalam

belajar. Pendidik sukar menentukan sebab-sebab terjadinya masalah

yang sesungguhnya karena masalah belajar dengan kompleks. Hal ini

mengandung pengertian bahwa: Pertama, masalah belajar dapat timbul

oleh berbagai sebab yang berlainan. Suatu masalah belajar yang sama

dialami oleh dua orang peserta didik atau lebih, belum tentu disebabkan

oleh faktor yang sama. Misalnya, dua orang peserta didik kelas III
Sekolah Dasar tidak membaca dengan baik dan benar sebuah bacaan

yang diberikan pendidiknya. Peserta yang satu mungkin disebabkan ia

menderita penglihatan yang jauh, sedangkan Peserta yang lain disebab-

kan tidak menguasai tata bahasa yang benar.

Kedua, dati sebab yang sama dapat tirnbul masalah yang berlainan'

Sering kali suatu kondisi yang sama dimiliki oleh seorang peserta didik

atau lebih menimbulkan masalah yang berlainan pada masing-masing

individu. Misalnya, dua orang Peserta didik sama-sama berasal dari

lingkungan rumah tangga yang ekonominya kurang menguntungkan'

Peserta yang satu mungkin akan berusaha sekuat tenaga untuk memu-

satkan perhatiannya terhadap pelajaran, dengan sedikit mungkin

membuang waktunya untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak perlu,

sedangkan peserta yang lain tidak dapat belajar dengan baik. Akibatnya,

peserta didik yang satu memperoleh nilai baik sementara Peserta yang

lain memperoleh nilai kurang.

Ketiga, sebab-sebab masalah belajar dapat saling berhubungan

antara yang satu dengan yang lain. Terkadang masalah belajar yang

dihadapi oleh seorang peserta didik tidak timbul dari berbagai sebabyang

saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Misalnya, seseorang
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memiliki kondisi tertentu (seperti cacat fisik, gagap) yang dapat menye_
babkan ia mengalami masalah belajar. Kondisi yang dimilikinya itu
menimbulkan tanggapan dari orang-orang lain di sekitarnya, dan
tanggapan-tanggapan yang diterimanya itu menyebabkan dia memberi
tanggapan pula terhadap dirinya (misalnya, merasa rendah diri). perasaan
rendah diri itu selanjutnya menimbulkan kesulitan belajar pada murid
yang bersangkutan.

Uraian di atas merupakan secara teknis langkahJangkah yang harus
ditempuh dalam mengungkapkan sebab-sebab terjadinya masalah
belajar yang dialami oleh peserta didik. pada dasarnya, masarah belajar
itu dapat terjadi oleh peserta didik itu sendiri, namun juga ada yang
bersumber dari lingkungan keluarga dan faktor-faktor yang bersumber
dari lingkungan sekolah.

1. Faktor-Faktoryang Bersumberdari Murid
Berikut beberapa faktor penyebab masalah belajar yang bersumber dari
murid.

a. Tingkat Kecerdasqn Rendah
Tidak diragukan lagi bahwa taraf kecerdasan atau kemampuan dasar
merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Kemampuan
dasar yang tinggi pada seseorang anak memungkinkannya dapat meng_
gunakan pikirannya untuk belajardan memecahkanpersoalan_persoalan
baru secara tepat, cepat, dan berhasil. Sebaliknya, tingkat kemampuan
dasar yang rendah dapat mengakibatkan murid mengalami kesulitan
dalam belajar.

b. Kesehatan Sering Terganggu
Belajar tidak hanya melibatkan pikiran, tetapi iuga jasmani dan badan
yang sering sakit-sakitan, kurang vitamin, dan kurang gizi dapat mem_
buat seseorang tidak berdaya, tidak bersemangat, dan tidak memiliki
kemampuan dalam belajar sehingga besar kemungkinan orang yang
bersangkutan tidakdapat mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan.
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c. Alat Penglihatan dan Pendengaran Kurang Berfungsi dengan

Bo'ik
Penglihatan dan pendengaran merupakan alat indra yang paling ter-

penting untuk belajar. Apabila mekanisme mata atau telinga kurang

berfungsi maka tanggapan yang disampaikan dari dunia luar umpa-

manya dari pendidik, tidak mungkin dapat diterima oleh orang yang

bersangkutan. Oleh sebab itu, Peserta didik tidak dapat menerima dan

memahami bahan-bahan pelaiaran, baik yang disampaikan langsung

oleh pendidik maupun melalui buku-buku bacaan.

d. Gangguan AIat PersePtual
Setelah sesuatu pesan diterima oleh mata dan telinga, langkah berikutnya

dalam proses belajar adalah mengirimkan pesan itu ke otak sehingga

pesan itu dapat ditafsirkan. Langkah itu disebut persepsi (Koestoer P'

dan A. Hadisaputro, 1978). Apa sebenarnya yang terjadi dalam persepsi

adalah proses pengolahan tanggapan baru (yang diterima melalui indra) '

Dengan pertolongan ini akan menghasilkan dan memberikan arti atau

makna tertentu kepada tanggapan yang diterima, tetaPi persepsi itu

bisa iuga salah jika ada gangguan-gangguan pada alat perseptual. Dalam

hal ini, tanggapan yang diterima oleh alat indra tidak dapat diartikan

sebagaimana mestinYa.

e. Tidak Menguasai Cara-Cara Belaiar yang Baik

Kegagalan belajar tidak semata-mata disebabkan oleh tingkat kecerdasan

rendah atau faktor-faktor kesehatan, tetapi iuga dapat disebabkan karena

peserta didik tidak menguasai cara-cara belafar yang baik' Ternyata ter-

dapat hubungan yang berarti antara cara-cara belaiar yang diterapkan

dengan hasil belajar yang dicapai. Hal ini berarti bahwa peserta didik

yang cara-cara belajarnya lebih baik cenderung memperoleh hasil yang

lebih baik pula, dan demikian pula sebaliknya' Untuk memungkinkan

peserta didik dapat menerapkan cara-cara belajar yang baik, sejak dini

mereka hendaklah diperkenakan dan dibiasakan menerapkan cara-

cara belajar yang baik dalam kehidupannya sehari-hari, baik di sekolah

maupun di rumah.
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2. Faktor-Faktoryang Bersumberdari Lingkungan Keluarga
Berikut beberapa faktor penyebab masalah belajar peserta didik yang
bersumber dari lingkungan keluarga.

a. Kemampuan Ekonomi Orangtua Kurang Memadai
Hasil belajaryangbaiktidakdapatdiperolehhanyadengan mengandalkan
keterangan-keterangan yang diberikan oleh pendidik di depan kelas,
tetapi iuga membutuhkan alat-alat yang memadai seperti buku tulis,
pensil, pena, peta, dan terlebih lagi buku bacaan. sebagian besaralat-arat
pelajaran itu harus disediakan sendiri oleh peserta didik yang bersang_
kutan. Bagi orangtua yang keadaan ekonominya kurang memadai sudah
barang tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya
dengan baik. Apabila keadaan ini terjadi pada orangtua peserta didik
maka yang bersangkutan (peserta didik) akan menanggung risiko_risiko.
yang tidak diharapkan.

b. Anak Kurang Mendapat perho.tio,n dan pengawasan dari
Orangtua

Pendidikan tidak hanya berlangsung di madrasah, tetapi juga di dalam
keluarga. Sayangnya, masih banyak orangtua yang beranggapan bahwa
tugas mendidik hanyalah tugas sekolah/madrasah saja. para orangtua
seperti ini menganggap bahwa tugas orangtua sekadar mencukupi
kebutuhan lahiranak seperti makan, minum, pakaian, alat-alat pelajaran,
serta kebutuhan-kebutuhan Iain yang bersifat kebendaan. oleh sebab
itu, para orangtua yang seperti ini selalu sibuk dengan pekerjaan mereka
dari pagi hingga sore, bahkan ada juga yang sampai malam untuk
mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Mereka tidak memiliki waktu
lagi untuk memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya belajar dan
bermain.

c. Harapan Orangtua Terlalu Tinggi terhadap Anak
Di samping adanya omngtua yang kurang memperhatikan dan mengawasi
anak-anaknya, terdapat pula orangtua yang memiliki pengharapan yang
sangat tinggi terhadap anak-anaknya. Mereka memaksa anak-anak untuk
selalu rajin belajar dan memperoleh nilai tinggi tanpa mempertimbangkan
apakah anak memiliki kemampuan yang cukup memadai, untuk me_
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laksanakan kegiatan-kegiatan belajar dan memperoleh nilai tinggi. Bagi

murid-murid yang tidak ditakdirkan memiliki yang nilai cukup tinggi

dengan sendirinya akan merasa tugas dan harapan itu sebagai suatu

siksaan, dan dapat menimbulkan keputusasaan.

it. OrangtuaPilih Kosih terhadap Anak
Keadaan anak dalam suatu keluarga tidak selalu sama. Dengan kata

lain, mereka dilahirkan dengan membawa kelebihan dan kekurangan

masing-masing. Ada anak yang dilahirkan dengan membawa potensi yang

cukup tinggi, tetapi ada juga yang sebaliknya. Ada anak yang dilahirkan

sesuai dengan harapan, tetapi ada juga yang tidak demikian. Keadaan-

keadaan ini rupanya tidak selalu diterima oleh sebagian orangtua sebagai

suatu kenyataan. Ada orangtua yang menolak anak yang keadaannya

tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Penolakan ini memang

tidak dinyatakan secara terus terang, tetapi ditampilkan dalam bentuk

perlakuan-perlakuan tertentu. Misalnya, dengan meiebih-lebihkan atau

menyanjung anak yang mereka anggap memenuhi haparan mereka, dan

mengabaikan atau mencela anak yang tidak mereka harapkan'

3. Faktor-Faktor yang Bersumber dari Lingkungan Sekolah
dan Masyarakat

Masalah-masalah yang dialami Peserta didik dalam belajar tidak saja

bersumber dari keadaan rumah tangga atau keadaan murid, tetapi juga

dapat dapat bersumber dari sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri.

Kondisi-kondisi sekolah yang dapat menimbulkan masalah pada Peserta

didik antara lain kurikulum kurang sesuai, pendidik kurang menguasai

bahan pelajaran, metode mengajar kurang sesuai, pendidik kurang

menguasai bahan pelajaran, metode Pelaiaran, metode mengajar kurang

sesuai, serta alat-alat dan media pengajaran kurang memadai'

D. MEMBANTU PESERTA DID!KMENGATASI MASALAH
BELATAR

Mengingat kecepatan peserta didik dalam pencapaian kompetensi dasar

mungkin saja tidak sama maka dalam pembelajaran mungkin sekali

terjadi perbedaan kecepatan belajar antara Peserta didik yang sangat
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pandai, dengan peserta didikyang kurang pandai dalam pencapaian kom_
petensi. Sementara kurikulum mengharuskan pencapaian ketuntasan
dalam pencapaian kompetensi, untuk seluruh kompetensi dasar secara
perorangan. Realitas tersebut dimilikinya berdasarkan identifikasi masa_
lah yang dilakukan oleh pendidik. lika tidak maka serentetan masalah
lain akan terus bermunculan kemudian.

Berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi murid dalam
belajaa ada beberipa hal yang dapat dilakukan oleh pendidik, antara lain
melaksanakan pengajaran perbaikan, pengajaran pengayaan, pembinaan
sikap dan kebiasaan belajar baik, dan peningkatan motivasi belajar.

1. Program Perbaikan
Pengajaran perbaikan merupakan bentuk khusus dari pengajaran yang
diberikan kepada seseorang atau beberapa orang peserta didik yang
mengalami kesulitan belajar. Kekhususan dari pengajaran ini terletak
pada peserta didik yang dilayani, bahan pengajaran, metode, dan media
penyampaiannya. Seperti telah disinggung di atas bahwa peserta didik
yang dilayani adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam belajar.
Kesulitan-kesulitan itu dapat berupa bahan pelajaran yang dikuasai,
kesalahan-kesalahan memahami konsep, dan sebagainya. Hal ini sekali-
gus menjadi materi atau bahan dari pengajaran perbaikan. Bahan ini
dapat bervariasi antara seorang peserta didik dengan peserta yang lainnya.
Metode dan medianya juga bervariasi.

Kegiatan pokok dalam pengajaran perbaikan terletak pada usaha
memperbaiki kesalahan-kesalahan atau penyimpangan, yang terf adi
pada peserta didik berkenaan dengan mata pelaiaran yang dipelajarinya.
Oleh sebab itu, pendidik tidak perlu lagi banyak menggunakan metode
ceramah atau metode diskusi dalam menyajikan bahan pelajaran kepada
peserta didik. Pendidik juga tidak perlu lagi mengulang pengaiaran
semua bahan aiar yang sudah disampaikan. Peneaiaran dipusatkan pada
kompetensi dasar dan bahan-bahan pelajaran yang belum dikuasai
dengan baik oleh peserta didik, dengan jalan memberikan penielasan
seperlunya, mengadakan tanya-jawab, demontrasi, latihan, pemberian
tugas dan evaluasi.
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Berkenaan dengan hal ini Depdiknas (zoo4) mengemukakan dua

cara yang dapat ditempuh, yaitu sebagai berikut.

a. Pemberian bimbingan secara khusus dan perorangan bagi peserta

didik yang belum atau mengalami kesulitan dalam penguasaan KD

tertentu. Cara ini merupakan cara yang mudah dan sederhana untuk
dilakukan karena merupakan implikasi dari peran pendidik sebagai

" tutor".

b. Pemberian tugas atau perlakuan (treatment) secara khusus yang

sifatnya penyederhanaan dari pelaksanaan pembelajaran regular.

Adapun bentuk penyederhanaan ini dapat dilakukan pendidik antara

lain melalui berikut ini.
r) Penyederhanaan isi/materi pembelajaran untuk KD tertentu.
z) Penyederhanaan cara penyajian (misalnya: menggunakan gambar,

model, skema, grafik, memberikan rangkuman yang sederhana,

dan lain-lain),

l) Penyederhanaan soal/pertanyaanyangdiberikan.

Bradfield (dalam Travers, r97o) menyatakan beberapa hal berikut.

a. Berikan tugas-tugas singkat tentang hal-hal yang harus dikerjakan

oleh peserta didik dengan mempertimbangkan juga penyelesaian

tugas-tugas sebelumnya.

b. Pastikan bahwa peserta didik telah memahami secara baik tentang

apa yang harus dikerjakannya. Misalnya, dengan memberikan tanda

tangan pensil atau tinta warna pada bagian-bagian yang harus diker-
jakan.

c. Selang-seling waktu pertemuan dengan kegiatan-kegiatan lain, dan

secara bertahap tingkatkan lama waktu pertemuan.

d. Hindari memberikan petunjuk secara panjang lebar dan sukar dipa-

hami peserta didik.
e. Petunjuk-petunjuk mengerjakan tugas hendaklah diberikan bagian

perbagian.

f. Peserta didik hendaklah ditempatkan pada ruangan yang bebas

dari berbagai pengaruh yang dapat mengganggu pemusatan perha-

tiannya. Peserta didik yang sedang mengalami masalah belajar

17O EvaluasiPembelajaran



amat sukar memusatkan perhatiannya dalam waktu yang cukup
lama. Mereka sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di
sekitarnya.

g. Berikan sebanyak mungkin dorongan agar peserta didik mau menye_
lesaikan tugas-tugas yang diberikan.

h. Jagalah agar suasana perasaan peserta didik selalu dalam keadaan
stabil dan tenang.

i. Hindari pemberian tugas-tugas yang terlalu berat dan usaha me-
numbuhkan suatu kecintaan untuk belajar secara baik dan rapi,
serta mempunyai sikap positif dalam bekerja.

Program perbaikan dapat dilaksanakan pada berikut ini.
a. Setelah mengikuti tes/ujian kompetensi dasar tertentu.
b. Setelah mengikuti tes/ujian blok atau sejumlah kompetensi dasar

dalam satu kesatuan.
c. Setelah mengikuti tes/ujian kompetensi dasar atau blok terakhir.

Khusus untuk perbaikan terakhir ini hanya diberlkukan untuk kom-
petensi dasar atau blok terakhir dari kompetensi dasar atau blok-
blok yang ada pada semester tertentu.

FORMAT LEMBARAN PROGRAM PERBAIKAN

Mata Pelajaran :

Kompetensi Dasar i

Indikator Nomor :

Materi :

Kelas :

Tahun Pelajaran :

Ulangan Harian Tgl :

Perbaikan :
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Peserta Didik

Nilai
Sebelum
Perbaikan

Tanggal
Perbaikan Perbaikan

2. Program PengaYaan
Pengajaran pengayaan adalah suatu bentuk pengajaran yang khusus

diberikan kepada Peserta didik yang sangat cepat dalam belaiar' Pada

umumnya, Peserta didik yang sangat cePat dalam belaiar dapat me-

nguasai bahan-bahan pelajaran yang diberikan lebih cepat dariPada

teman-teman sekelas. Sehubungan dengan hal ini' suatu Pertanyaan

yang sering disampaikan adalah: "apakah Peserta didik yang sangat

cepat dalam belaiar juga disebut sebagai murid yang bermasalah dalam

belaiar?". Dilihat dari segi hasil belajar yang dicapainya itu dapat lebih

ditingkatkan lagi, atau setidak-tidaknya bagaimana hasil belajar yang

telah dicapai itu dapat dipertahankannya terus pada masa yang akan

datang. Dengan demikian, mereka benar-benar dapat mewuludkan

perkembangannya secara optimal' Oleh sebab itu' Peserta didik itu perlu

diberikan pengajaran pengayaan. Melalui pengajaran pengayaan' Peserta

didik memperoleh kesempatan untuk memPerluas dan memperdalam

pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang yang dipelajarinya'

Beberapa bentuk pengaiaran Pengayaan yang mungkin daPat ditem-

puh adalah dengan cara berikut ini'

a. Membaca pokok/subpokok bahasan yang lain yang bersifat per-

luasan atau pendalaman dari pokok/subpokok bahasan yang sedang

dipelaf ari.

b. Melaksanakan keria praktik atau berbagai percobaan'

c. Mengerjakan soal-soal latihan'

Bentuk
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Depdiknas (zoo4) merumuskan cara yang dapat ditempuh dalam
melaksanakan pengayaan, yaitu sebagai berikut.
a. Pemberian bacaan tambahan atau berdiskusi yang bertujuan untuk

memperluas wawasan bagi kompetensi dasar tertentu.
b. Pemberian tu6as untuk melakukan analisis gambar, model, grafik,

bacaan/paragraf, dan lainJain.
c. Memberikan soal-soal Iatihan tambahan yang bersifat pengayaan.
d. Membantu pendidik membimbing peserta didik yang belum men-

capai ketuntasan.

Materi dan waktu pelaksanaan program pengayaan adalah berikut
ini.

a. Materi pengayaan diberikan sesuai dengan kompetensi dasar yang
dipelajari.

b. Waktu pelaksanaan program pengayaan adalah berikut ini.
r) Setelah mengikuti tes/ujian KD tertentu.
z) Setelah mengikuti tes/ujian blok atau kesatuan KD tertentu.
3) Setelah mengikuti tes/ujian KB atau blok terkhir pada semester

tertentu.

Khusus untuk program pengayaan yang dilaksanakan pada akhir
semester ini materinya juga hanya kompetensi dasar yang terkait dengan
blok terakhir dari blok-blok yang ada pada semester tertentu.

FORMAT LEMBARAN PROGRAM PENGAYAAN

Mata Pelajaran :

Kompetensi Dasar :

Indikator Nomor :

Materi :

Kelas :

Tahun Pelajaran i

Ulangan Harian Tgl :

Pengayaan :
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Nama Peserta
Didlk

3. ProgramAkselerasi (Percepatan)
program akselerasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

melaluimasabelaiardisekolahdenganwaktuyangrelatifcepat.Halini
dimungkinkan dalam suasana kelas yang menerapkan pembelaiaran

tuntas, dimana Peserta didik yang luar biasa cerdas dan mamPu menye-

lesaikan kompetensi dasar jauh lebih cepat dengan nilai yang amat

baik pula (85). Peserta didik dengan kecerdasan luar biasa ini memiliki

karateristik khusus, yaitu tidak banyak memerlukan bantuan berupa

program-program remedial mauPun Pengayaan, sebab justru akan

mengganggu optimalisasi belaiarnya' Dengan demikian' bentuk pela-

lanan terbaik yang diberikan adalah Program PercePatan secara alami

dan bukan dalam bentuk kelas akselarasi'

Agar program percePatan secara alami dapat terlaksana dengan baik

maka program-program pembelajaran perlu dikemas dalam satuan-

satuan, dan disiapkan dengan cermat serta rinci dalam bentuk modul

atau Paket-Paket yang terprogram dengan baik' Program percePatan

tentu sulit untuk dilakukan.
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No Nilai
Tanggal

Pengayaan
Bentuk

Pengayaan



>85 Psrcepatan

Mencapai

Ketuntasan

KD 1 ---------->1ss KD 7$85 

---------+ 

pengayaan---+ KD 2 ---------> KD3

Belum ------+, Remedial ---_-+ Mencapai ketuntasan

mencapai

ketuntasan

t*

Srao,bcr: Diolah dori Brtagai Sumber

Gambar Sk6ma Penilaian

Penilaian pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui perkem-
bangan hasil belajar peserta didik dan hasil mengajar pendidik. Hasil
belajar peserta didik digunakan untuk memotivasi peserta didik untuk
perbaikan, serta peningkatan kualitas pembelajaran oleh pendidik.
Pemanfaatan hasil belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas
pembelaiaran harus didukung oleh peserta didik, pendidik, kepala sekolah,
dan orangtua peserta didik. Dukungan ini akan diperoleh apabila mereka
memperoleh informasi hasil belajar peserta didik untuk pendidik atau
sekolah, untuk peserta didik, dan untuk orangtua peserta didik.

Laporan hasil belajar peserta didik mencakup ranah kogniti{,
psikomotorik, dan afektif. Informasi ranah kognitif dan psikomotorik
diperoleh dari sistem penilaian yang digunakan untuk mata pelajaran
yang sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Informasi ranah afektif
diperoleh melalui kuesioner, inventori, dan pengamatan yang sistematik.
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E. PELAPORAN HASILPENILAIAN

Hasil penilaian ranah kognitif dan psikomotor dapat berupa nilai angka

maupun deskripsi terhadap kompetensi dasar teftentu' Misalnya'

untuk nilai angka dapat diberikan dalam bentuk nilai 75 sebagai batas

penguasaan (mastery). Artinya, iikaseorangpesertadidiksudah mencapai

nilai 75 atau lebih untuk kompetensi dasar tertentu maka dikatakan

pesefta didik tersebut berhasil. Akan tetaPi, iika seorang peserta didik

belummencapainilaiT5makadikatakanpeseftadidiktersebutbelum
berhasil. Sedangkan deskripsi kualitatif dapat dilaporkan dalam bentuk

deskripsi mengenai kompetensi dasar tertentu dari pembelaiaran'

1. Laporan untuk Peserta Didik dan Orangtua

Laporan yang berisi catatan tentang Peserta didik diusahakan selengkap

mungkin agar dapat memberikan informasi yang lengkap' Akan tetapi'

membuat laporan yang lengkap setiap saat merupakan beban yang

berat bagi seorang pendidik. Oleh karena itu, pembuatan laporan dapat

bersifat singkat dan disesuaikan dengan kebutuhan'

Laporan yang dibuat pendidik untuk peserta didik dan orangtua

berisi catatan prestasi belafar peserta didik' Catatan itu dapat dibedakan

atas dua cara, yaitu lulus atau belum lulus, prestasi Peserta didik yang

dilaporkan pendidik kepada peserta didik dan orangtua dapat dilihat

dalam buku rapor yang diisi pada setiap semester'

2. Laporan untuk Sekolah
Selain membuat laporan untuk peserta didik dan orangtua' pendidik

juga harus membuat laporan untuk sekolah sebagai lembaga yang ber-

tr.rgg,r.rg ;.*ab terhadap berlangsungnya proses belajar mengaiar' Oleh

karena itu, pihak sekolah berkepentingan untuk mengetahui catatan

perkembangan Peserta didik yang ada di dalamnya' Dengan demikian'

hasilbela|arpeseltadidikakandiperhatikandandipikirkanolehpihak
sekolah.

Laporan yang dibuat pendidik pihak sekolah sebaiknya lebih lengkap'

Pendidik tidak semata-mata melaporkan hasil Prestasi peserta didik'
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tetapi juga menyinggung permasalahan kepribadian mereka. Laporan
tidak hanya dalam bentuk angka, namun juga dalam bentuk deskripsi
tentang peserta didik.

3. Laporan untuk Masyarakat
Pada umumnya setiap laporan untuk masyarakat berkaitan dengan
jumlah lulusan sekolah. Setiap peserta didik yang telah lulus membawa
bukti bahwa mereka memiliki suatu pengetahuan dan keterampilan
tertentu. Akan tetapi, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh
peserta didik dari suatu sekolah tidaklah sama. Tingkat keberasilan ini
dinyatakan secara lengkap dalam laporan prestasi.

Pemanfaatan hasil penilaian ini dapat digunakan oleh beberapa
pihak berikut.

1. Untuk Peserta Didik
Informasi hasil belajar peserta didik dapat diperoleh melalui ujian,
kuesioner, wawancara, atau pengamatan. Informasi hasil belajar ranah
kognitif dan psikomotorik diperoleh melalui ujian, sedangkan ranah
afektif diperoleh melalui angket, inventori, dan pengamatan. Informasi
hasil belajar dapat dimanfaatkan peserta didik untuk: (a) mengetahui
kemajuan hasil belajar diri, (b) mengetahui konsep-konsep atau teori
yang belum dikuasai, (c) memotivasi diri untuk belajar lebih baik, dan
(d) minat peserta didik pada masing-masing mata pelajaran.

2. Untuk Orangtua
Informasi hasil belajar dimanfaatkan oleh orangtua untuk memotivasi
anak agar belajar lebih baik. Untuk itu, diperlukan informasi yang akurat
tentang hasil belajar peserta didik, yang meliputi ranah kognitif,
psikomotorik, dan afektif. Informasi ini digunakan orangtua untuk:
(a) membantu anaknya belajar, (b) memotivasi anaknya belajaa (c)

membantu sekolah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan
(d) membantu sekolah melengkapi fasilitas belajar.

Untuk memenuhi kebutuhan orangtua dalam meningkatkan hasil
belajar, bentuk laporan hasil belajar harus mencakup semua ranah,
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serta deskripsi yang lebih rinci tentang kelemahan, kekuatan, dan kete-

rampilan anaknya dalam melakukan tugas, serta minat terhadap mata

pelaiaran.

3. Untuk Pendidik dan Kepala Sekolah
Hasil penilaian digunakan pendidik dan sekolah untuk mengetahui

kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam satu kelas dan sekolah

dalam semua mata Pelaiaran. Hasil penilaian harus dapat mendorong

pendidik untuk mengaiar lebih baik, membantu pendidik untuk menen-

tukan strategi mengajar yang lebih tepat, dan mendorong sekolah agar

memberi fasilitas belajar lebih baik. Laporan hasil belajar untuk pendidik

dan kepala sekolah harus mencakup hasil belajar dalam semua ranah

untuk semua pelajaran.

Informasi yang diperlukan kompetensi dasaryang telah dikuasai dan

yang belum dikuasai oleh peserta didik. Pendidik memerlukan informasi

yang spesifik untuk masing-masing kelas yang diajar, sedangkan kepala

sekolah memerlukan informasi yang umum untuk semua kelas dalam

satu sekolah.
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F. RANGKUMAN
pendidik harus melakukan evaluasi terhadap hasil tes dan menetapkan

standar keberhasilan. Sebagai contoh, jika semua Peserta didik sudah

menguasai suatu kompetensi dasar maka pela.iaran dapat dilanjutkan

dengan materi berikutnya, dengan catatan pendidik memberikan

perbaikan (remedial) kepada Peserta didik yang belum mencapai

ketuntasan dan pengayaan bagi yang sudah tuntas' Evaluasi terhadap

hasil belajar bertuiuan untuk mengetahui ketuntasan peserta didik

dalam menguasai kompetensi dasar. Dari hasil evaluasi tersebut dapat

diketahui kompetensi dasar, materi, atau indikator yang belum men-

capai ketuntasan, Dengan mengevaluasi hasil belajar, pendidik akan

mendapatkan manf,aat yang besar untuk melakukan Program perbaikan

yang tepat. iika ditemukan sebagian besar peserta didik gagal' perlu

dikaji kembali apakah instrumen penilaiannya terlalu sulit' apakah



instrumen penilaiannya sudah sesuai dengan indikatornya, atau cara
pembelajarannya (metode, media, teknik) yang digunakan kurang tepat.

Jika ternyata instrumen penilaiannya terlalu sulit maka perlu diperbaiki.
Akan tetapi, jika instrumen penilaiannya ternyata tidak sulit, mungkin
pembelajarannya yang harus diperbaiki, dan seterusnya. Evaluasi hasil
belajar nontes misalnya minat dan sikap.

G. LATIHAN

r. Sebutkan dan berikan contoh mengenai berbagai masalah dalam
belajar!

2. Sebutkan dan jelaskan berbagai faktor penyebab masalah belajar
yang bersumber dari peserta didik!

j. Sebutkan dan jelaskan bagaimana cara membantu peserta didik
dalam mengatasi masalah belajar!
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EVALUAS
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dan lain-lain.

Buku Evaluasi Pembelajaran ini menjelaskan berbagai hal
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