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KATA  PENGANTAR 
 

Puji syukur atas segala anugerah yang telah dilimpahkan kepada penulis. 
Hanya dengan petunjuk dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan bukuPenilaian Kelas. 

Buku ini disusun sebagai salah satu upaya memberikan alternatif sumber 
belajar mahasiswa atau praktisi, mengingat masih minimnya literatur buku 
Penilaian Kelas secara komprehensif. Karakteristik buku ini dimulai dengan 
pendahuluan yang bertujuan memberikan persamaan perspektif perihal 
penilaian kelas, kemudian dijelaskan konten ilmu dalam penilaian kelas. Buku ini 
disusun secara sistematis. Adapun isi dari buku ini meliputi : Bab 1 : Konsep 
Dasar Penilaian Hasil Belajar, bab ini mempelajari tentang (1) penilaian hasil 
belajar; (2) hakikat penilaian hasil belajar; (3) kegunaan dan tujuan penilaian; (4) 
fungsi penilaian; (5) jenis-jenis penilaian; (6) penilaian hasil belajar; (7) prinsip 
penilaian. 

Sementara itu pada Bab 2, penulis menyajikan materi tentang Teknik 
Penilaian Dalam Pembelajaran, yang membahas tentang (1) teknik penilaian; (2) 
instrumen penilaian; (3) tes tertulis; (4) tes lisan; (5) tes kinerja; (6) penugasan. 
Menindaklanjuti pokok bahasan selanjutnya, Bab 3 membahas tentang Prosedur 
Penilaian Hasil Belajar, membahas tentang (1) prosedur penilaian; (2) sistem 
penilaian. Bab 4 membahas tentang Konstruksi Penyusunan Tes yang 
membahas (1) tujuan tes; (2) komponen kisi-kisi soal; (3) bentuk kisi-kisi. Bab 5 
membahas tentang Tes Objektif : (1) perumusan kisi-kisi ;(2) mengembangkan 
butir-butir soal tes objektif dengan berbagai ragam; (3) analisis soal menurut 
tingkat kesukaran dan daya pembeda; (4) validasi dan reliabilitas soal kognitif; 
(5) perakitan soal tes objektif; (6) pedoman penskoran tes kognitif; (7) tes uraian; 
(8) perumusan kisi-kisi soal uraian; (9) pengembangan butir soal uraian; (10) 
penskoran tes uraian. Bab 6 membahas tentang Penulisan Butir Soal : (1) 
penuliasan soal tes uraian; (2) penulisan soal tes pilihan; (3) penulisan soal tes 
menjodohkan; (4) perakitan soal. Bab 7 membahas tentang Penilaian Afektif : 
(1) pengembangan kisi-kisi instrumen afektif; (2) pengembangan kisi-kisi 
instrumen efeksi; (3) perakitan instrumen; (4) penskoran; (5) penilaian 
psikomotorik; (6) perakitan instrumen. Bab 8 membahas tentang Tes Acuan 
Kriterion Dan Tes Acuan Norma : (1) makna kriterion; (2) metode 
pengembangan tes; (3) manfaat tes untuk tujuan pengajaran dan evaluasi 
program; (4) perbandingan CRT dan NRT. Bab 9 membahas tentang Analisis 
Butir Soal : (1) analisis kualitatif; (2) tingkat kesukaran; (3) daya pembeda; (4) 
pola jawaban soal; (5) korelasi biserial; (6) manfaat analisis butir soal. Bab 10 
membahas tentang Perbaikan dan Perakitan Soal. Terakhir pada Bab 11 
membahas tentang pelaporan hasil penilaian. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada segenap pimpinan Universitas 
Negeri Jakarta beserta jajarannya, atas bantuan dan kepercayaannya.  dan 
rekan-rekan yang telah banyak membantu. Semoga buku inidapat bermanfaat. 
 

Jakarta,   Maret 2017 
Penulis 
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BAB  I 

KONSEP DASAR PENILAIAN HASIL BELAJAR 

A.  Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar merupakan suatu kegiatan pendidikan yang 

terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi 

atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran 

tertentu. Untuk itu, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Keputusan tersebut berhubungan 

dengan berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. 

Jadi penilaian hasil belajar merupakan salah satu pilar dalam 

pelaksanaan Kurikulum yang berbasis kompetensi. 

Data yang diperoleh pendidik selama pembelajaran berlangsung 

dapat dijaring dan dikumpulkan melalui prosedur dan mekanisme 

penilaian yang sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang akan 

dinilai. Oleh sebab itu, penilaian hasil belajar lebih merupakan proses 

pengumpulan dan penggunaan informasi oleh pendidik untuk 

memberikan keputusan, dalam hal ini nilai terhadap hasil belajar peserta 

didik berdasarkan tahapan belajarnya. Dari proses ini, diperoleh 

potret/profil kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang tercantum dalam Standar Isi. 

Penilaian hasil belajar merupakan suatu proses yang dilakukan 

melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, 

pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan 

pencapaian hasil belajar peserta didik, pengolahan, dan penggunaan 

informasi tentang hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar 

dilaksanakan melalui berbagai cara, seperti penilaian kinerja 

(performance), penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, 

penilaian produk, penilaian  portofolio.  

Penilaian hasil belajar baik formal maupun informal diadakan dalam 

suasana yang menyenangkan, sehingga memungkinkan peserta didik 

menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya. Hasil belajar 

seorang peserta didik tidak  untuk dibandingkan dengan peserta didik 

lainnya, tetapi dengan hasil yang dimiliki peserta didik tersebut 

sebelumnya.  Dengan demikian peserta didik tidak merasa dihakimi oleh 

pendidikan tetapi dibantu untuk mencapai apa yang diharapkan. Penilaian 

juga merupakan serangkaian kegiatan dalam memperoleh, menganalisis, 

dan menafsirkan data tentang proses belajar dan hasil belajar peserta 

didik. Pembelajaran ini  dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan, akhirnya akan menjadi informasi yang bermakna dan  

pengambilan keputusan yang tepat. 
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Penilaian berbasis kompetensi, bagian dari kegiatan dalam pembelajaran 

yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. 

Kegiatan ini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan,  Penilaian 

dilakukan selama awal dalam proses kegiatan pembelajaran dan pada 

akhir pada proses pembelajaran. Fokus penilaian adalah keberhasilan 

belajar peserta didik dalam mencapai tujuan dari standar kompetensi 

yang ditentukan berupa Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran, dan  

dijabarkan dalam Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi yang harus 

dicapai peserta didik adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Penilaian merupakan bagian dalam pembelajaran, dengan melakukan 

penilaian, pendidik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat 

mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, ketepatan metode 

mengajar yang digunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam meraih 

kompetensi yang telah ditetapkan dalam tujuan. Berdasarkan hasil 

penilaian, pendidik dapat mengambil keputusan secara tepat untuk 

menentukan langkah yang harus dilakukan selanjutnya.  

 

Penilaian dalam menggunakan acuan kriteria adalah hasil belajar yang 

dicapai peserta didik dibandingkan dengan kriteria atau standar yang 

ditetapkan sebelumnya. Peserta didik telah mencapai standar kompetensi 

yang ditetapkan, dinyatakan lulus pada mata pelajaran tertentu.  

Penilaian  dilakukan dengan memiliki asas keadilan.  Peserta didik 

diperlakukan dengan sama sehingga tidak merugikan salah satu atau 

sekelompok peserta didik yang dinilai.  Penilaian juga tidak membedakan 

latar belakang sosial-ekonomi, budaya, bahasa, jender, dan agama. 

Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang dapat 

memacu dan memotivasi peserta didik untuk lebih berprestasi meraih 

tingkat yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Hasil 

penilaian dapat dijadikan sebagai ciri keberhasilan proses pembelajaran 

dan umpan balik bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran yang dilakukan. 

 

        Ada empat istilah yang terkait dengan konsep penilaian yang 

digunakan untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, yaitu 

pengukuran, pengujian, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran (measurement) 

adalah suatu proses penetapan ukuran terhadap suatu gejala menurut aturan 

tertentu (Guilford, 1982). Pengukuran dalam pendidikan berbasis 

kompetensi berdasar pada klasifikasi observasi  kemampuan peserta didik 

dengan menggunakan suatu standar. Pengukuran dapat menggunakan tes 

dan non-tes. Pengukuran pendidikan bisa bersifat kuantitatif atau 

kualitatif. Kuantitatif bentuknya berupa angka-angka, sedangkan kualitatif 

hasilnya berupa predikat atau pernyataan kualitatif, misalnya sangat baik, 

baik, cukup, kurang, sangat kurang, disertai deskripsi penjelasan prestasi 
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peserta didik. Pengujian merupakan bagian dari pengukuran yang 

dilanjutkan dengan kegiatan penilaian. 

 

        Penilaian (assessment) adalah cara yang biasa digunakan untuk 

menilai unjuk kerja individu atau kelompok peserta didik. Proses penilaian 

mencakup pengumpulan bukti yang menunjukkan pencapaian belajar 

peserta didik. Penilaian merupakan suatu pernyataan berdasarkan 

sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang (Griffin & Nix, 

1991). Penilaian mencakup semua proses dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu, kegiatan penilaian tidak terbatas pada karakteristik peserta 

didik saja, tetapi juga mencakup karakteristik metode mengajar, 

kurikulum, fasilitas, dan administrasi sekolah. Instrumen penilaian untuk 

peserta didik dapat berupa metode atau prosedur formal atau informal 

untuk menghasilkan informasi tentang peserta didik. Instrumen penilaian 

dapat berupa tes tertulis, tes lisan, lembar pengamatan, pedoman 

wawancara, tugas rumah, dan lain lain. Penilaian juga diartikan suatu 

kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran atau kegiatan untuk 

memperoleh informasi tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik.  

 

       Sedangkan evaluasi (evaluation) merupakan  penilaian yang 

sistematik tentang manfaat atau kegunaan suatu objek (Mehrens & 

Lehmann, 1991). Untuk melakukan evaluasi terdapat judgement, dalam 

menentukan nilai suatu program. Evaluasi memerlukan data hasil 

pengukuran dan informasi hasil penilaian yang memiliki banyak dimensi, 

seperti kemampuan, kreativitas, sikap, minat, keterampilan, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, dalam kegiatan evaluasi, alat ukur yang 

digunakan juga bervariasi bergantung pada jenis data yang ingin 

diperoleh. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat bertahap, setiap 

kegiatan dilakukan secara berurutan, dimulai dengan pengukuran, 

kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi. 

 

B. Hakikat Penilaian Hasil Belajar  

 

Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan, pengolahan, 

menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta 

didik, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam  menentukan tingkat 

pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik 

yang dilaksanakan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk seluruh 

mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, yang mencakup sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Penilaian hasil belajar pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan 

pendidikan, dan pemerintah. 
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Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, 

bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta 

untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran.Penilaian hasil belajar 

oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi 

peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar peserta 

didik dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan melalui 

berbagai kegiatan ulangan dan ujian. Ulangan adalah proses yang dilakukan 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan 

dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan 

perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. 

Penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dilakukan secara 

periodik melalui: ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan 

akhir semester dan ulangan kenaikan kelas. 

 

Dalam penilaian hasil belajar peserta didik perlu diperhatikan antara lain:  

1. penilaian bertujuan untuk  mengukur pencapaian kompetensi siswa 

2. penilaian menggunakan acuan kriteria, berdasarkan pencapaian 

kompetensi siswa.  

3. penilaian  dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan,  

4. hasil penilaian perlu ditindaklanjuti dengan berbagai program remedial 

bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria 

ketuntasan.  

5. penilaian harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran.  

 

Penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada: 

1. Sahih, penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur.  

2. Objektif, penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, 

tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 

3. Adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik  

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, 

suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 

4. Terpadu, penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen 

yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.  

5. Terbuka, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan.   

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek   kompetensi dengan menggunakan 

berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau 

perkembangan kemampuan peserta didik. 
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7. Sistematis, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku.      

8. Beracuan kriteria, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian   

kompetensi yang ditetapkan. 

9. Akuntabel, penilaian dapat dipertanggungjawab baik dari segi teknik, 

prosedur, maupun hasilnya. 

 

C. Kegunaan dan Tujuan Penilaian  

Kegunaan penilaian antara lain sebagai berikut: 

1. Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui 

kekuatan dan kelemahan dirinya dalam proses pencapaian 

kompetensi.  

2. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial.  

3. Untuk umpan balik bagi pendidik dalam memperbaiki metode, 

pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. 

4. Memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang 

efektivitas pendidikan. 

5. Memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan (Dinas Pendidikan 

Daerah) dalam meningkatkan kualitas penilaian yang digunakan. 

Tujuan penilaian oleh guru hendaknya diarahkan pada empat (4) tujuan 

berikut (Chittenden, 1991).  

a. Keeping track, untuk menelusuri agar proses pembelajaran anak didik 

sesuai dengan rencana. Guru mengumpulkan informasi melalui 

berbagai bentuk penilaian kelas agar memperoleh gambaran 

pencapaian kompetensi oleh siswa. 

b. Checking-up, untuk mengecek kelemahan-kelemahan yang dialami 

anak didik dalam proses pembelajaran. Melalui penilaian kelas, guru 

melakukan pengecekan kemampuan (kompetensi). 

c. Finding-out, untuk mencari dan menemukan menyebabkan terjadinya 

kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Guru 

menganalisis dan merefleksikan hasil penilaian kelas dan mencari 

hal-hal yang menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan secara 

efektif, 

d.Summing-up, untuk menyimpulkan anak didik dalam menguasai 

kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. 



6 

 

Agar penilaian  memenuhi tujuan dan fungsi, perlu diperhatikan hal-hal 

berikut. 

Mengacu ke kemampuan (competency reference), penilaian  pertu dirancang 

untuk mengukur apakah siswa telah menguasai kemampuan sesuai dengan 

target yang ditetapkan dalam kurikulum. Materi yang dicakup dalam penilaian 

terkait secara langsung dengan indikator pencapaian kemampuan. Ruang lingkup 

materi penilaian disesuaikan dengan tahapan materi yang telah diajarkan serta 

pengalaman belajar siswa yang diberikan. 

Materi penugasan atau ulangan  betul-betul merefleksikan setiap kemampuan 

yang ditargetkan untuk dikuasai siswa. Berkelanjutan (continuous), penilaian yang 

dilakukan oleh guru harus merupakan proses yang berkelanjutan dalam 

rangkaian rencana mengajar guru selama satu semester dan tahun ajaran. 

Rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan guru melalui pemberian tugas, 

pekerjaan rumah (PR), ulangan harian, ulangan tengah dan akhir semester, serta 

akhir tahun ajaran merupakan proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan 

selama satu tahun ajaran. 

Didaktis, alat yang akan digunakan untuk penilaian kelas berupa tes maupun 

non-tes harus dirancang baik isi, format, maupun tata letak (layout) dan 

tampilannya agar siswa menyenangi dan menikmati kegiatan penilaian. 

Perancangan bahan penilaian yang kreatif dan menarik dapat mendorong siswa 

untuk menyelesaikan tugas penilaian, baik yang bersifat individual mapun 

kelompok dengan penuh antusias dan menyenangkan. Alat penilaian kelas 

seperti ini dapat menumbuhkan rasa keingintahuan siswa lebih dalam dan 

dorongan belajar lebih kuat. 

Menggali informasi, penilaian kelas yang baik harus dapat memberikan 

informasi yang cukup bagi guru untuk mengambil keputusan dan umpan balik. 

Pemilihan metode, teknik, dan alat penilaian yang tepat sangat menetukan jenis 

informasi yang ingin digali dari proses penilaian kelas. Acuan sederhana yang 

dapat digunakan guru adalah prinsip "sedikit-tapi-banyak" (less-is-more). Prinsip 

ini dimaksudkan agar guru melakukan penilaian dengan cakupan materi dan 

kemampuan yang tidak terlalu banyak tetapi informasi yang diperoleh dari hasil 

penilaian tersebut sangat dalam dan luas. Oleh karenanya, bentuk soal dan 

penugasan yang terbuka, seperti soal uraian dan pemecahan masalah sangat 

dianjurkan untuk ulangan harian yang disiapkan guru. Sebaliknya, bentuk soal 

lebih tertutup, seperti pilihan ganda dan uaraian terstruktur, lebih dianjurkan untuk 

penilaian yang materinya bersifat luas dan komprehensif seperti pada ulangan 

akhir semester dan akhir tahun ajaran. 

Melihat yang benar dan yang salah, dalam melaksanakan penilaian, guru 

hendaknya melakukan analisis terhadap hasil penilaian dan kenal siswa secara 

seksama untuk melihat adanya kesalahan yang secara umum terjadi pada siswa 

dan sekaligus melihat hal-hal positif yang diberikan siswa. Hal-hal positif tersebut 

dapat berupa, misalnya jawaban benar yang diberikan siswa di luar perkiraan 

atau cakupan yang ada pada guru. Siswa yang memiliki kelebihan kecerdasan, 
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pengetahuan, dan pengalaman sangat mungkin memberikan jawaban dan 

penyelesain masalah yang tidak tersedia pada bahan yang diajarkan di kelas. 

Demikian juga, melihat pola kesalahan yang umum dilakukan siswa dalam 

menjawab dan menyelesaikan masalah untuk materi serta kompetensi tertentu 

sangat membantu guru dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian program 

belajar mengajar. Analisis terhadap kesalahan jawaban dan penyelesaian 

masalah yang diberikan siswa sangat berguna untuk menghindari terjadinya 

miskonsepsi dan ketidakjelasan dalam proses pembelajaran. Guru hendaknya 

memberikan penekanan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat umum 

tersebut. 

 

D. Fungsi Penilaian  

Penilaian hasil belajar mempunyai fungsi sebagai: 

1. Menggambarkan sejauhmana peserta didik telah menguasai suatu 

kompetensi. 

2. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu 

memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, 

baik untuk perencanaan program belajar, pengembangan 

kepribadian, maupun untuk penjurusan (sebagai bimbingan).  

3. Menemukan kesulitan belajar, kemungkinan prestasi yang bisa 

dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang 

membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti 

remedial atau pengayaan. 

4. Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya.   

5. Pengendali bagi pendidik dan sekolah tentang kemajuan 

perkembangan peserta didik. 

6. Penilaian memiliki fungsi motivasi, belajar tuntas, efektivitas 

pengajaran, dan umpan balik 

              Fungsi motivasi, penilaian yang dilakukan oleh pendidik di kelas 

mendorong motivasi siswa untuk belajar. Latihan, tugas, dan ulangan 

yang diberikan memungkinkan siswa melakukan proses pembelajaran, 

siswa terdorong untuk terus belajar dan  merasa kegiatan belajar 

menyenangkan dan menjadi kebutuhannya. 

              Fungsi belajar tuntas, penilaian  diarahkan untuk memantau 

ketuntasan belajar siswa, menguasai kemampuan yang diharapkan atau 

belum menguasai kemampuan tertentu. Ketuntasan belajar menjadi 

fokus dalam perancangan materi melakukan penilaian. Jika kemampuan 

belum dikuasai siswa, penilaian harus terus dilakukan untuk mengetahui 
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siswa telah menguasai kemampuan tersebut. Rencana penilaian disusun 

sesuai dengan tujuan kemampuan yang harus dikuasai siswa.  

               Fungsi efektivitas pengajaran,  penilaian  juga dapat digunakan 

untuk mengamati seberapa jauh proses belajar mengajar telah berhasil. 

Apabila sebagian besar siswa telah menguasai semua kemampuan yang 

diajarkan, maka dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar telah 

berhasil sesual dengan rencana. Apabila menemukan bahwa hanya 

sebagian siswa saja yang menguasai kemampuan yang ditargetkan, 

maka perlu melakukan analisis dan refleksi. 

               Fungsi umpan balik, hasil penilaian  dianalisis oleh guru sebagai 

bahan umpan balik bagi siswa dan guru itu sendiri. Umpan balik hasil 

penilaian bermanfaat untuk mengetahui kelemahan yang dialaminya 

dalam mencapai kemampuan yang diharapkan, dan siswa diminta 

melakukan latihan. Analisis hasil penilaian juga berguna  untuk melihat 

hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam proses belajar mengajar.  

E. Jenis-Jenis Penilaian 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tetang Standar 

Nasional Pendidikan dan Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang 

Standar Penilaian Pendidikan, jenis penilaian adalah sebagai berikut 

1. Ulangan Harian 

Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 

mengukur proses pencapaian kompetensi peserta didik setelah 

menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih dalam proses 

pembelajaran. 

2.   Ulangan Tengah Semester  

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. 

3.   Ulangan Akhir Semester  

Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir 

semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang 

merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. 

 

4.    Ulangan Kenaikan Kelas  

Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi 
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peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang 

menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh 

indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.  

5.   Ujian Sekolah  

Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi 

peserta didik yang dilakukan oleh satuan 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 pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian 

Sekolah 

6.   Ujian Nasional  

Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi 

peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok 

mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai 

pencapaian Standar Nasional Pendidikan. 

 

F. Penilaian Hasil Belajar 

 

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik  Penilaian hasil belajar oleh 

pendidik bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar 

peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar oleh 

pendidik dilakukan secara berkesinambungan dan mencakup 

seluruh aspek pada diri peserta didik, baik aspek kognitif maupun 

afektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kelompok mata 

pelajaran iptek.  Setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan 

dalam menilai hasil belajar peserta didik pada kelompok mata 

pelajaran iptek. Pertama, penilaian pendidikan ditujukan untuk 

menilai hasil belajar peserta didik secara menyeluruh, mencakup 

aspek kognitif dan afektif. Informasi hasil belajar yang menyeluruh 

menuntut berbagai bentuk sajian, yakni berupa angka prestasi, 

kategorisasi, dan deskripsi naratif sesuai dengan aspek yang 

dinilai.  Informasi dalam bentuk angka cocok untuk menyajikan 

prestasi dalam aspek kognitif. Sajian dalam bentuk kategorisasi 

disertai dengan deskriptif-naratif cocok untuk melaporkan aspek 

afektif.  Kedua, hasil penilaian pendidikan dapat digunakan untuk 

menentukan pencapaian kompetensi dan  melakukan pembinaan 
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dan pembimbingan pribadi peserta didik.   Ketiga,  penilaian oleh 

pendidik terutama ditujukan untuk pembinaan prestasi dan 

pengembangan potensi peserta didik. Misalnya, seorang peserta 

didik kurang berminat terhadap mata pelajaran kelompok iptek, 

maka hendaknya diberi motivasi agar ia menjadi lebih berminat.    

Keempat, untuk memperoleh data yang lebih dapat dipercaya 

sebagai dasar pengambilan keputusan perlu digunakan banyak 

teknik penilaian yang dilakukan secara berulang dan 

berkesinambungan.   

2. Penilaian oleh Satuan Pendidikan  Penilaian oleh satuan 

pendidikan merupakan penilaian akhir pada tingkat  satuan 

pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian SKL. 

Penilaian kelompok mata pelajaran iptek didasarkan pada hasil 

ujian sekolah. Penilaian oleh satuan pendidikan digunakan 

sebagai: (a) salah satu syarat  kelulusan peserta didik dari satuan 

pendidikan,  (b) dasar untuk meningkatkan kinerja pendidik, dan 

(c) dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan.  

3.  Penilaian oleh Pemerintah  Penilaian oleh pemerintah merupakan 

penilaian akhir pada tingkat  satuan pendidikan yang bertujuan 

untuk menilai pencapaian SKL untuk mata pelajaran tertentu pada 

kelompok mata pelajaran iptek. Penilaian oleh pemerintah 

digunakan untuk menilai pencapaian kmpetensi lulusan secara 

nasional.    

 

G.  Prinsip Penilaian   

        Prinsip penilaian mengacu pada standar penilaian pendidikan 

jenjang pendidikan dasar dan menengah. Prinsip tersebut 

mencakup  

 

 

Tabel Jenis-jenis Penilaian 

 

Penilai No Jenis 

Penilaian 

Unsur yang 

terlibat 

Ruang lingkup 

materi 

Pendidik 1 Ulangan Harian 

(Penilaian proses akhir 

KD)  

Pendidik 

KD 

2 Ulangan Tengah 

Semester (Penilaian 

akhir beberapa KD atau 

Pendidik 

(Internal/QA) 

  

Beberapa KD 

atau SK  
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Penilai No Jenis 

Penilaian 

Unsur yang 

terlibat 

Ruang lingkup 

materi 

akhir sebuah SK) 

3 Ulangan Akhir Semester 

Ganjil (komprehensif,  

seluruh kompetensi dalam 

satu semester) 

Pendidik,  

  

Dapat berupa 

beberapa KD 

atau SK  

Pendidik 

(Satuan 

Pendidikan) 

1 Ulangan Kenaikan Kelas/ 

akhir semester genap  

Pendidik   SKL yang 

dipelajari pada  

tahun yang 

bersangkutan  

 2 

 

Ujian Sekolah  Sekolah, 

Pemerintah 

 (Internal/QA   

 

Mata pelajaran 

yang tidak 

diujikan dalam 

UN untuk 

seluruh SKL 

yang sudah 

diajarkan 

Pemerintah 

 

1 Ujian Nasional (UN) Pemerintah  Seluruh SKL 

Ujian Nasional 
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BAB  II 

TEKNIK PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN 

A. Teknik Penilaian 

 Berbagai teknik penilaian dapat dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi kemajuan belajar peserta didik, baik yang berhubungan dengan 

proses belajar maupun hasil belajar, sesuai dengan kompetensi yang harus 

dikuasai. Penilaian kompetensi dilakukan melalui pengukuran indikator-

indikator pada setiap kompetensi dasar. Dalam penilaian hasil belajar oleh 

pendidik dapat digunakan berbagai teknik penilaian diantaranya adalah: tes 

(tertulis,  tes lisan,  tes kinerja/tes praktik), observasi dan penugasan baik 

perorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau 

proyek, produk dan portofolio. Berbagai macam teknik penilaian dapat 

dilakukan secara komplementer (saling melengkapi) sesuai dengan 

kompetensi yang dinilai. Teknik penilaian yang dimaksud antara lain melalui 

tes, observasi, penugasan, inventori, jurnal, penilaian diri, dan penilaian 

antarteman yang sesuai dengan  karakteristik kompetensi dan tingkat 

perkembangan peserta didik.  

 

1. Tes 

       Tes adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat 

benar atau salah. Tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau 

tes kinerja. Tes tertulis adalah tes yang menuntut peserta tes memberi 

jawaban secara tertulis berupa pilihan dan/atau isian. Tes yang jawabannya 

berupa pilihan meliputi pilihan ganda, benar-salah, dan menjodohkan. 

Sedangkan tes yang jawabannya berupa isian dapat berbentuk isian singkat 

dan/atau uraian. Tes lisan adalah tes yang dilaksanakan melalui komunikasi 

langsung (tatap muka) antara peserta didik dengan pendidik. Pertanyaan dan 

jawaban diberikan secara lisan. Tes praktik (kinerja) adalah tes yang 

meminta peserta didik melakukan perbuatan/mendemonstasikan/ 

menampilkan keterampilan.  Dalam rancangan penilaian, tes dilakukan 

secara berkesinambungan melalui berbagai macam ulangan dan ujian. 

Ulangan meliputi ulangan  harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, dan ulangan kenaikan kelas. Sedangkan ujian terdiri atas ujian  

nasional dan ujian sekolah. 

 

 

2. Ulangan 

       Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, 

untuk melakukan perbaikan pembelajaran, memantau kemajuan dan 

menentukan keberhasilan belajar peserta didik. 
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      Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu 

kompetensi dasar (KD) atau lebih.  

      Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 

8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester 

meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode 

tersebut.  

      Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester. 

Cakupan ulangan akhir semester meliputi seluruh indikator yang 

merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.  

       Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

pada akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta 

didik  pada akhir semester genap pada satuan pendidikan yang 

menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan kenaikan kelas meliputi 

seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester genap.  

       Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau 

penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. 

Ujian nasional adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta 

didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar 

Nasional Pendidikan.   

Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta 

didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan 

atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari 

satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan pada ujian sekolah adalah 

mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional, dan aspek kognitif dan/atau 

psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, serta 

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.  

 

 

3. Observasi 

       Observasi adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan 

terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar 

kegiatan pembelajaran. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data 

kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kompetensi yang dinilai, dan dapat 

dilakukan baik secara formal maupun informal. Penilaian observasi dilakukan 

antara lain sebagai penilaian akhir kelompok mata pelajaran agama dan 

akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, 
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kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, 

olahraga, dan kesehatan.  

4. Penugasan 

       Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik baik secara 

perorangan maupun kelompok. Penilaian penugasan diberikan untuk 

penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, dan dapat  

berupa praktik di laboratorium, tugas rumah, portofolio, projek, dan/atau 

produk. 

5. Portofolio 

       Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik 

dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, 

perkembangan prestasi, dan kreativitas peserta didik (Popham, 1999). 

Bentuk ini cocok untuk mengetahui perkembangan unjuk kerja peserta didik 

dengan menilai bersama  karya-karya atau tugas-tugas yang dikerjakannya. 

Peserta didik dan pendidik perlu melakukan diskusi untuk menentukan skor. 

Pada penilaian portofolio, peserta didik dapat menentukan karya-karya yang 

akan dinilai, melakukan penilaian sendiri kemudian hasilnya dibahas. 

Perkembangan kemampuan peserta didik dapat dilihat pada hasil penilaian 

portofolio. Teknik ini dapat dilakukan dengan baik apabila jumlah peserta 

didik yang dinilai sedikit.  

6.Projek 

       Projek adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam kurun 

waktu tertentu. Peserta didik dapat melakukan penelitian melalui 

pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data, serta pelaporan hasil 

kerjanya. Penilaian projek dilaksanakan terhadap persiapan,  pelaksanaan, 

dan hasil.  

6.Produk 

       Produk (hasil karya) adalah penilaian yang meminta peserta didik 

menghasilkan suatu hasil karya. Penilaian produk dilakukan terhadap 

persiapan, pelaksanaan/proses pembuatan, dan hasil. 

7.Inventori 

       Inventori merupakan teknik penilaian melalui skala psikologis yang 

dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi peserta didik 

terhadap objek psikologis.   

 

 

8.Jurnal 

       Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang 

berisi informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan peserta 

didik yang berkait dengan kinerja ataupun sikap dan perilaku peserta didik 

yang dipaparkan secara deskriptif.  

9.Penilaian 
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       Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta 

didik untuk menilai dirinya sendiri mengenai berbagai hal. Dalam penilaian 

diri, setiap peserta didik harus mengemukakan kelebihan dan kekurangan 

dirinya secara jujur.  

10.Penilaian 

       Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam 

berbagai hal secara jujur. 

       Kombinasi penggunaan berbagai teknik penilaian di atas akan 

memberikan informasi yang lebih akurat tentang kemajuan belajar peserta 

didik. 

 

B. Instrumen Penilaian 

       Setiap teknik penilaian harus dibuatkan instrumen penilaian yang sesuai. 

Klasifikasi teknik penilaian dan bentuk instrumen terbagi menjadi beberapa 

jenis Instrumen. Contoh instrumen tes berupa perangkat tes yang berisi soal-

soal, instrumen observasi berupa lembar pengamatan, instrumen penugasan 

berupa lembar tugas projek atau produk, instrumen portofolio berupa lembar 

penilaian portofolio, instrumen inventori dapat berupa skala Thurston, skala 

Likert atau skala Semantik, instrumen penilaian diri dapat berupa kuesioner 

atau lembar penilaian diri, dan instrumen penilaian antarteman berupa 

lembar penilaian antarteman. Untuk setiap instrumen  sebaiknya dilengkapi 

dengan pedoman penskoran atau rubik pensekoran. Tabel berikut 

menyajikan klasifikasi penilaian dan bentuk instrumen. 

 

                         Tabel  Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen 

 

Teknik Penilaian   Instrumen 

a. Tes Tulis     

1. Tes pilihan ganda 

 

 

2. Tes isian 

(a) Pilihan ganda, (b) Benar 

salah, (c) menjodokan  

 

(a) Isian singkat (b) uraian 

b. Observasi (pengamatan) Lembar observasi (lembar 

pengamatan) 

c. Tes praktik (tes kinerja) (a) Tes tulis keterampilan 

(b) Tes identifikasi  

(c) Tes simulasi  

(d) Tes uji petik kerja 

d. Penugasan individual atau 

kelompok 

a) Pekerjaan rumah   

b) Proyek 

e. Tes Lisan Daftar pertanyaan 
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Teknik Penilaian   Instrumen 

f. Penilaian portofolio Lembar penilaian portofolio 

g. Jurnal Buku catatan jurnal 

h. Penilaian diri Kuesioner/lembar penilaian diri 

i. Penilaian antarteman Lembar penilaian antarteman 

 

C.  Tes Tertulis  

1.   Pengertian 

Tes Tertulis merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan 

kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal peserta 

didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban tetapi dapat 

juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, 

menggambar dan lain sebagainya. 

2.   Teknik Penilaian  

Ada dua bentuk soal  tes tertulis, yaitu: 

a.    memilih jawaban,  yang  dibedakan menjadi: 

1) pilihan ganda 

2) dua pilihan (benar-salah, ya-tidak) 

3) menjodohkan 

4) sebab-akibat 

b. mensuplai jawaban, dibedakan menjadi:    

1) isian atau melengkapi 

2) jawaban singkat atau pendek  

3) uraian 

Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-

hal berikut. 

a) Karakteristik mata pelajaran dan keluasan ruang lingkup materi yang 

akan diuji; 

b) materi, misalnya kesesuian soal dengan standar kompetensi, 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

c) konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan 

tegas; 

d) bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata/kalimat yang 

menimbulkan penafsiran ganda dan sesuai dengan  EYD. 

Contoh : 

Soal Uraian : 

Ami dan ayahnya naik sepeda motor dari Jakarta menuju Ciawi. 

Berangkat pukul 07.30 dan tiba pukul 09.30. Jika jarak Jakarta ke Ciawi 

96 km, hitunglah kecepatan sepeda motor mereka per jam! 
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Pedoman Penskoran  

Deskripsi Jawaban yang diharapkan Skor 

Tidak respon 0 

Lama perjalanan = waktu tiba – waktu 

berangkat 

                            = 09.30 – 07.30 

                            = 2 jam 

Kecepatan per jam = jarak

lama perjalanan
× km/ 

jam 

                            = 96

2
 ×  km/jam 

                            = 48 km/jam 

 

Jadi kecepatan sepeda motor yang dinaiki 

Ami adalah 48 km/jam 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Skor maksimum 5 

 

D. Tes Lisan 

Tes lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka 

antara peserta didik dengan seorang atau beberapa penguji. Pertanyaan dan 

jawaban diberikan secara lisan dan spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar 

pertanyaan dan pedoman pensekoran. 

Contoh : ( mengungkapkan pendapat) 

Bagaimana jika kendaraan anda mogok di jalan apa yang dilakukan? 

Pedoman Penskoran : 

Benar, skor 1. Salah, skor 0 

 

 

E.Tes  Kinerja 

1. Pengertian Tes Kinerja 

         Penilaian tes kinerja  merupakan penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati  kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini 

cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut 

peserta didik  melakukan tugas tertentu seperti: praktek mesin bubut, praktik 

las, praktek di laboratorium, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca 

puisi/ deklamasi dll. Cara penilaian ini dianggap  lebih otentik daripada tes 

tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta 

didik yang sebenarnya. 

Menurut Fitzpatrick dan Morison (1971) tidak ada perbedaan yang sangat besar 

antara "Performance Assessment" dengan tes lainnya yang dilaksanakan di dalam 

kelas. Menurut mereka perbedaan antara "Performance Assessment” dengan tes lain 
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yang lebih konvensional adalah sejauh mana tes itu dapat mensimulasikan situasi dari 

kriteria-kriteria yang diharapkan. Trespeces (1999) mengatakan bahwa "Performance 

Assessment' adalah berbagai macam tugas dan situasi di mana peserta tes diminta 

untuk mendemonstrasikan pemahaman dan pengaplikasian pengetahuan yang 

mendalam, serta keterampilan di dalam berbagai macam konteks. Jadi boleh 

dikatakan bahwa "Performance Assessment” adalah suatu penilaian yang meminta 

peserta tes untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam 

berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. 

"Performance Assessment”  dengan suatu kriteria yang  dalam praktik kehidupan 

sehari-hari dikenal dengan nama "Authentic Assessment”. ini selalu melibatkan 

peserta tes di dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

dalam praktik kehidupan mereka sehari-hari. Menurut Maertel (1992) "Performance 

Assessment” mempunyai dua buah karakteristik dasar, adalah (1) peserta tes diminta 

untuk mendemontrasikan kemampuannya dalam mengkreasikan suatu produk atau 

terlibat dalam suatu aktivitas (perbuatan), dan (2) produknya dari Performance 

Assessment. Dalam hal memilih, apakah yang akan dinilai itu produk atau 

performance (perbuatan) tergantung pada karakteristik domain yang diukur (Messirh, 

1994). Dalam bidang seni misalnya, seperti acting dan menari, perbuatan dan 

produknya sama penting, tetapi dalam praktek mesin mengukur produk adalah fokus 

yang utama. 

Penilaian  kinerja  perlu mempertimbangkan hal-hal berikut 

a. Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik 

untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.  

b. Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja. 

c. Kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. 

d. Upayakan kemampuan yang akan dinilai, sehingga semua dapat 

diamati. 

e. Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang 

akan diamati. 

2. Teknik Penilaian 

Pengamatan kinerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk  

menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Untuk menilai 

kemampuan berbicara peserta didik, misalnya  dilakukan pengamatan 

atau observasi berbicara yang beragam, seperti: diskusi dalam kelompok 

kecil, berpidato, bercerita, dan melakukan wawancara. Dengan demikian, 

gambaran kemampuan peserta didik akan lebih utuh.  

       a.   Daftar Cek (Check-list) 

Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek 

(baik-tidak baik). Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik 

mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat 

diamati oleh penilai.  Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak 

memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya 
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mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati-

tidak dapat diamati, baik-tidak baik. Dengan demikian tidak terdapat 

nilai tengah, namun daftar cek lebih praktis digunakan mengamati 

subjek dalam jumlah besar. 

b.   Skala Penilaian (Rating Scale)  

Penilaian kinerja yang menggunakan skala penilaian memungkinkan 

penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi 

tertentu, karena pemberian nilai secara kontinum di mana pilihan 

kategori nilai lebih dari dua. Skala penilaian terentang dari tidak 

sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya: 1 = tidak kompeten,  2 

= cukup kompeten, 3 = kompeten dan 4 = sangat kompeten. Untuk 

memperkecil faktor subjektivitas, perlu dilakukan penilaian oleh lebih 

dari satu orang, agar hasil penilaian lebih akurat. 

 

3. Bentuk Penilaan Kinerja 

         Penilaian kinerja yang menghasilkan suatu benda (produk) dinamakan 

penilaian produk (product assessment), berbentuk tugas yang harus diselesaikan 

dalam periode tertentu, penilaian kinerja semacam ini dapat disebut sebagai 

penilaian penilaian proyek (project assessment). Kedua bentuk penilaian kinerja di 

atas dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. 

(a) Penilaian Produk (Product Assessment) 

      Penilaian produk (product assessment) adalah penilaian hasil karya peserta didik 

yang berbentuk suatu benda. Benda tersebut dapat terbuat dari kain, kertas, logam, 

kayu, plastik, keramik, dan hasil karya seni seperti lukisan, gambar, dan patung. 

Penilaian produk biasa dilakukan pada mata pelajaran praktek mesin bubut, praktek 

gerindra, gergaji. Praktek miling, kerajinan tangan dan kesenian, menggambar, dan 

mata pelajaran produktif di sekolah kejuruan. 

Meskipun fokus penilaian adalah hasil kerja, namun proses pengerjaan karya 

tersebut juga harus tetap dinilai. Aspek yang dinilai adalah: (1) Keterampilan 

menggunakan alat serta prosedur kerja, (2) Kualitas teknis dan estetik hasil karya 

Ada tiga tahapan yang harus dilakukan siswa untuk membuat hasil kerja (produk) 

yaitu: 

i. Tahap perencanaan: siswa merancang bentuk, merencanakan bahan 

yang akan digunakan, membuat sketsa gambar, menyusun rancangan 

biaya pembuatan, dll.  

ii. Tahap produksi: cara menggunakan alat, prosedur kerja dalam membuat 

karya, sikap pada waktu bekerja dll. 

iii. Tahap akhir: siswa menguji karyanya berfungsi atau tidak, melakukan 

finishing agar karyanya indah dipandang dll. 

 Tujuan penilaian produk adalah: 
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i. Menilai penguasaan keterampilan siswa yang diperlukan sebelum 

mempelajari keterampilan berikutnya 

ii. Menilai tingkat kompetensi yang sudah dlkuasai siswa pada akhir kelas 

iii. Menilai keterampilan siswa yang akan memasuki institusi pendidikan 

kejuruan 

Metode yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian produk adalah:  

i. Anecdotal: metode yang cocok untuk menilai pada tahap produk.  

ii. Skala Penilaian Analitik: metode yang biasa digunakan untuk tahap 

perencanaan dan tahap akhir. 

iii.   Skala Penilaian Holistik: metode penilaian pada tahap akhir. 

 

b) Penilaian Proyek (Project Assessment) 

   Penilaian proyek (project essessment) didefinisikan sebagai tugas yang harus 

diselesaikan dalam periode tertentu. Tugas adalah suatu investigasi sejak dari 

pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data. 

sedangkan periode misalnya, selama satu minggu, satu bulan, atau lebih. Penilaian 

proyek juga dilakukan pada proses dan produk akhir dari tugas tersebut, baik pada 

proses maupun produk, penilaian difokuskan ketika sedang merencanakan, 

membuat spesfikasi, mencatat, dan mengestimasi.  

 

F. Penugasan 

Penugasan adalah teknik penilaian yang menuntut peserta didik 

melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. 

Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. 

Penugasan ada yang berupa pekerjaan rumah, proyek, produk dan portofolio 

 

a. Pekerjaan Rumah 

          Pekerjaan rumah adalah tugas yang harus diselesaikan peserta didik 

di luar kegiatan kelas, misalnya menyelesaikan soal-soal dan melakukan 

latihan.  

 

b. Penilaian Proyek  

           Proyek adalah suatu  tugas yang melibatkan kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan  secara tertulis maupun lisan dalam waktu 

tertentu dan umumnya menggunakan data lapangan. 

Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, 

kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan dan kemampuan 

menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas.  

proyek juga dikatakan sebagai  tugas kepada peserta didik yang harus diselesaikan 

dalam waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu penelitian sejak dari pengumpulan, 

pengorganisasian, pengevaluasian, penyajian data, hingga pelaporan. Pelaksanaan 

proyek membutuhkan data primer, data sekunder, kerja sama, dan kemampuan 
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mengevaluasi hasil. Oleh karena itu penilaian proyek dapat dilakukan pada semua 

mata pelajaran dan di semua jenjang pendidikan. Proyek juga akan memberikan 

informasi tentang pemahaman dan pengetahuan peserta didik pada pembelajaran 

tertentu, kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan, dan kemampuan  untuk 

menyampaikan informasi. 

Penilaian proyek dapat dilakukan pada waktu: 

a) proses pengerjaan proyek; 

b) laporan (produk) proyek. 

Hasil belajar yang dapat dinilai pada tahap proses pengerjaan proyek,  

a) Kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan penelitian; 

b) Kemampuan bekerja dalam kelompok; dan 

c) Kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri. 

Hasil belajar yang dinilai pada produk suatu proyek: 

a) Kemampuan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi; 

b) Kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan data; 

c) Kemampuan melaporkan/menyampaikan hasil. 

1. Konteks dan Tujuan Penilaian Proyek 

            Penilaian proyek pada prosesnya dan menggunakannya sebagai sarana 

untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan peserta didik merencanakan, 

menyelidiki, dan menganalisis proyek. Peserta didik dapat menunjukkan pengalaman 

dan pengetahuan tentang suatu topik, memformulasikan pertanyaan, dan menyelidiki 

topik tersebut melalui bacaan, wisata, dan wawancara. Kegiatan ini kemudian dapat 

digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik untuk bekerja mandiri atau 

bekerja dalam kelompok. Para pendidik juga dapat menggunakan produk suatu 

proyek untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan temuan-

temuan dengan bentuk yang tepat melalui laporan.  

2. Perencanaan Penilaian Proyek 

Dalam perencanaan penilaian proyek  perlu dipertimbangkan: 

a. Kemampuan pengelolaan, diberikan kebebasan yang luas, dalam memilih topik 

yang tepat.  memperkirakan waktu pengumpulan data dan penulisan laporan. 

b. Relevansi, mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman 

pada pembelajaran agar proyek dapat dijadikan sebagai sumber bukti. 

c. Keaslian, perlu mempertimbangkan  petunjuk atau dukungan yang telah diberikan 

pada peserta didik. 

     Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, 

sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, pendidik perlu menetapkan hal-hal atau 

tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan disain, pengumpulan data, 

analisis data, dan penyiapkan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil 

penelitian juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian 
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dapat menggunakan alat/instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun 

skala penilaian.  

              Contoh: 

    Mata Pelajaran    : ............... 

        Nama Proyek            : ................. 

    Alokasi Waktu   : Satu Semester 

       Nama Siswa : ________________   Kelas : .... 

No Aspek * Skor (1 – 5)** 

1. Perencanaan: 

a. Persiapan  

b. Rumusan Judul  

.............................. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Sistematika Penulisan 

b. Keakuratan Sumber  

   Data/Informasi 

c. Kuantitas Sumber Data 

d. Analisis Data 

e. Penarikan Kesimpulan 

........................................... 

 

3. Laporan Proyek 

a. Performans 

b. Presentasi / Penguasaan 

............................................. 

 

 Total Skor   

      *   Aspek yang dinilai disesuaikan dengan proyek dan kondisi  

           siswa/sekolah 

** Skor diberikan kepada peserta didik tergantung dari ketepatan 

dan kelengkapan jawaban yang  diberikan. Semakin lengkap 

dan tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor 

c.  Penilaian Produk 

           a. Pengertian  

Penilaian produk adalah penilaian terhadap persiapan, proses 

pembuatan dan kualitas suatu produk.  Penilaian produk meliputi 

penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk 

teknologi dan seni, seperti: makanan, pakaian, hasil karya seni 
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(patung, lukisan, gambar), barang-barang terbuat dari kayu, 

keramik, plastik, dan logam. 

Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap 

perlu diadakan penilaian yaitu: 

 Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik 

dan merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, 

dan mendesain produk. 

 Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian 

kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan 

bahan, alat, dan teknik.  

 Tahap penilaian produk (appraisal), meliputi: penilaian produk 

yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan.  

            b. Teknik Penilaian Produk 

Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik. 

1). Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya 

dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua 

tahap proses pengembangan. 

2). Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, 

biasanya dilakukan pada tahap appraisal.  

 

        Contoh  

   Mata Pelajaran : ................. 

   Nama Proyek : .................... 

   Alokasi Waktu : ......kali Pertemuan 

 

Nama Siswa : _________________    Kelas : 

..... 

 

No Aspek * Skor (1 – 5)** 

1. Perencanaan Bahan   

2. Proses Pembuatan 

a.  Persiapan Alat dan Bahan 

b.  Teknik Pengolahan 

c.  K3 (Keamanan, Keselamatan dan  

Kebersihan) 

 

3. Hasil Produk 

a. Bentuk Fisik 

b. Inovasi 

 

 Total Skor   
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*    Aspek yang dinilai disesuaikan dengan jenis produk yang dibuat 

        **   Skor diberikan kepada peserta didik tergantung dari ketepatan dan 

kelengkapan jawaban yang diberikan. Semakin lengkap dan tepat 

jawaban, semakin tinggi perolehan skor. 

 

d. Portofolio 

a. Pengertian  

Dalam dunia pendidikan, portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang 

siswa, sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja, ditentukan oleh guru atau 

oleh siswa, sebagai usaha mencapai tujuan belajar, atau mencapai 

kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Atau hasil karya seseorang 

yang berisi bukti-bukti yang dapat menunjukan refleksi seseorang tentang 

pencapaian, perkembangan, kekuatan, dan karya terbaik nya 

 Portofolio dalam arti ini, dapat digunakan sebagai instrumen penilaian 

atau salah satu komponen dari instrumen penilaian, untuk menilai 

kompetensi siswa, atau menilai hasil belajar siswa.  Portofolio demikian 

disebut juga „portofolio untuk penilaian‟ atau „portofolio penilaian‟. 

      Sebagai instrumen penilaian, portofolio difokuskan pada dokumen 

tentang kerja siswa yang produktif, yaitu „bukti‟ tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh siswa, bukan apa yang tidak dapat dikerjakan (dijawab atau 

dipecahkan) oleh siswa. Portofolio menyajikan wawasan tentang banyak segi 

perkembangan siswa dalam belajarnya: cara berpikirnya, pemahamannya 

atas pelajaran yang bersangkutan, kemampuannya mengungkapkan 

gagasan-gagasannya, sikapnya terhadap mata pelajaran yang 

bersangkutan, dan sebagainya.  Portofolio penilaian bukan sekedar 

kumpulan hasil kerja siswa, melainkan kumpulan hasil siswa dari kerja yang 

sengaja diperbuat siswa untuk menunjukkan bukti tentang kompetensi, 

pemahaman, dan capaian siswa dalam mata pelajaran tertentu.  Portofolio 

juga merupakan kumpulan informasi yang perlu diketahui oleh guru sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah perbaikan 

pembelajaran, atau peningkatan belajar siswa.   

Portofolio merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan cara 

menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, 

prestasi akademik/non akademik, yang diperoleh peserta didik. Contoh 

karangan, puisi, surat, lukisan, laporan penelitian, laporan kerja kelompok, 

sertifikat atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh peserta didik. 

Kumpulan ini menggambarkan minat, perkembangan, prestasi dan 

kreativitas peserta didik pada satu periode tertentu. Portofolio peserta didik 

untuk penilaian merupakan kumpulan produk siswa, yang berisi berbagai 

jenis karya seorang siswa, misalnya: 

1)  Hasil proyek, penyelidikan, atau praktik siswa, yang disajikan 

secara tertulis atau dengan penjelasan tertulis. 
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2)  Gambar atau laporan hasil pengamatan siswa, dalam rangka 

melaksanakan tugas untuk mata pelajaran yang bersangkutan. 

3)  Analisis situasi yang berkaitan atau relevan dengan mata pelajaran 

yang bersangkutan. 

4)  Deskripsi dan diagram pemecahan suatu masalah, dalam mata 

pelajaran yang bersangkutan. 

5)  Laporan hasil penyelidikan tentang hubungan antara konsep-

konsep dalam mata pelajaran atau antarmata-pelajaran. 

6)  Penyelesaian soal-soal terbuka. 

7)  Hasil tugas pekerjaan rumah yang khas, misalnya dengan cara 

yang berbeda dengan cara yang diajarkan di sekolah, atau dengan 

cara yang berbeda dari cara pilihan teman-teman sekelasnya. 

8)  Laporan kerja kelompok. 

9)  Hasil kerja siswa yang diperoleh dengan menggunakan alat rekam 

video, alat rekam audio, dan komputer. 

10)  Fotokopi surat piagam atau tanda penghargaan yang pernah 

diterima oleh siswa yang bersangkutan. 

11)  Hasil karya dalam mata pelajaran yang bersangkutan, yang tidak 

ditugas-kan oleh guru (atas pilihan siswa sendiri, tetapi relevan 

dengan mata pelajaran yang bersangkutan). 

12)  Cerita tentang kesenangan atau ketidaksenangan siswa terhadap 

mata pelajaran yang bersangkutan. 

13) Cerita tentang usaha siswa sendiri dalam mengatasi hambatan 

psikologis, atau usaha peningkatan diri, dalam mempelajari mata 

pelajaran yang bersangkutan. 

b.   Teknik Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1) Jelaskan kepada peserta didik maksud penugasan penggunaan 

portofolio. 

2) Jelaskan sampel-sampel portofolio yang dapat digunakan.  

3) Peserta didik diharuskan mengumpulkan dan mengarsipkan 

portofolio.  

4) Cantumkan tanggal pembuatan pada setiap evidence (bukti-bukti 

hasil belajar)  

5) Tentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio.  

6) Lakukan penilaian diri peserta didik.  
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7) Lakukan perbaikan terhadap portofolio yang belum sesuai dengan 

kriteria.  

 Menurut Wyaatt III & Looper bahwa mengembangkan suatu model 

implementasi asesmen Portofolio diakronimkan menjadi CORP (collecting, 

organizing, reflection, presenting) 

1. Collecting:  

 Pengumpulan data seperti  karya-karya/dokumen-dokumen dan lain-
lain 

2. Organizing:  

 Proses penyusunan dan pemilihan data-data menurut aturan yang  

           diinginkan, seperti kronologi berdasarkan fokus atau karya terbaik. 

3. Reflection :  

 Refleksi terhadap proses belajar yang telah dilalui serta evaluasi 
terhadap     

           karya sendiri. 

4. Presenting :  

        Menampilkan semua hasil seleksi dan refleksi tersebut dalam suatu 

dokumen yang disebut folder portofolio.  

Penggunaan portofolio untuk penilaian: 

1. Portofolio menyajikan atau memberikan:“bukti” yang lebih jelas atau 

lebih lengkap tentang kinerja siswa. 

2. Portofolio dapat merupakan catatan penilaian yang sesuai dengan 

program pembelajaran yang baik 

3. Portofolio merupakan catatan jangka panjang tentang kemajuan siswa 

4. Portofolio memberikan gambaran tentang kemampuan siswa 

5. Penggunaan portofolio penilaian memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menunjukkan keunggulan dirinya.  

6. Penggunaan portofolio penilaian mencerminkan pengakuan atas 

bervariasinya gaya belajar siswa. 

7. Portofolio memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif 

dalam penilaian hasil belajar 

8. Portofolio membantu guru dalam menilai kemajuan siswa 

9. Portofolio membantu guru dalam mengambil keputusan tentang 

pembelajaran . 

 

c. Perencanaan Portofolio 

Pengunaan portofolio dilakukan dengan perencanaan yang sistematis, 

melalui langkah langkah di bawah ini. 

1. Menentukan maksud atau fokus portfolio 

 Sasaran belajar apa atau tujuan kurikuler apa yang ketercapaiannya akan 

dinilai dengan portofolio ini? 
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 Apakah penilaian dengan portofolio lebih cocok untuk menilai belajar atau 

tujuan kurikuler tersebut daripada dengan penilaian alternative yang lain? 

 Apakah portofolio itu harus difokuskan pada karya terbaik, atau 

pertumbuhan (perkembangan) belajar, atau keduanya? 

 Portofolio itu akan digunakan sebagai komponen penilaian formatif 

ataukah untuk penilaian sumatif, atau keduanya? 

 Siapakah yang menentukan isi portofolio: guru saja, guru dan siswa, atau 

pihak lain (misalnya siswa, orang tua, dan guru)? 

2. Menentukan aspek isi yang dinilai 

 Apakah saya (guru) akan menilai hanya karya terbaik siswa, ataukah 

akan   

   menilai perkembamgannya siswa? 

 Pengetahuan, keterampilan, atau sikap apa, yang menjadi aspek utama  

  untuk dinilai? 

 

3.  Menentukan bentuk dan susunan portofolio. 

 Jenis isi apa (karya cipta siswa ataukah catatan laporan kegiatan siswa  

   yang harus ada untuk mendapat nilai 

 Apa yang harus ada dalam „Daftar Isi‟ protfolio, atau apa garis besar isi  

  portofolio, yang harus terdapat dalam portofolio? 

 Bagaimana definisi tiap-tiap kategori atau jenis satuan isi portofolio? 

 

4.  Menentukan penggunaan portfolio 

 Berapa lama setiap hari siswa diharapkan mengerjakan tugas membuat 

portofolio itu?  

 Bagaimana kaitan antara portofolio  dan pembelajaran sehari-hari? 

 Siapa yang menentukan jenis isi portofolio itu?  

 Kapan portofolio itu akan dicermati untuk dinilai? 

 Bagaimana pembobotan nilai portofolio dan komponen penilaian lain, 

dalam rangka penentuan nilai akhir semester? 

 Apakah guru akan mendiskusikan isi portofolio itu dengan siswa yang 

bersangkutan? 

 Apakah portofolio itu akan ditunjukkan pula kepada orang tua siswa, 

kepala sekolah, guru lain, atau siswa lain? 

5. Menentukan cara menilai portofolio 

 Apakah penskoran portofolio akan dilakukan dengan dua macam rubrik 

(pedoman) penskoran, yaitu rubrik umum dan rubrik khusus? 

 Apakah rubrik penskoran untuk setiap jenis isi portofolio itu sudah ada? 
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 Apakah penilaian portofolio akan dikerjakan oleh guru sendiri, ataukah 

oleh guru bersama siswa yang bersangkutan? 

6.  Menentukan bentuk atau penggunaan rubrik  

 Apakah nilai portfolio akan dinyatakan sebagai satu skor saja? 

Perlu diperhatikan bahwa isi portofolio dapat sangat bervariasi.  Oleh 

karena itu, guru harus mengarahkan siswa agar portofolio yang dibuat oleh 

siswa sesuai dengan tujuaan pembelajaran.  Guru sebaiknya menentukan 

apa yang harus ada di dalam portofolio dan apa yang boleh ada di dalam 

portofolio; Penggunaan portofolio juga memberikan kesempatan kepada guru 

untuk memperluas wawasan, dan memahami siswanya.   

 

d.  Observasi 

Observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara 

mencatat hasil pengamatan terhadap objek tertentu. Pelaksanaan observasi 

dilakukan dengan cara menggunakan instrumen panduan observasi yang 

sudah dirancang sebelumnya sesuai dengan jenis perilaku dan situasi yang 

akan diobservasi. Teknik penilaian observasi ini digunakan pada saat 

menggunakan penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan 

portofolio. 

Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseoran dalam 

sesuatu hal. Misalnya orang yang biasa minum kopi dapat dipahami sebagai 

kecenderungannya yang senang kepada kopi. Oleh karena itu, guru dapat 

melakukan observasi terhadap siswa yang dibinanya. Hasil observasi, dapat 

dijadikan sebagai umpan balik dalam pembjnaan. Observasi perilaku di sekolah 

dapat dilakukan dengan menggunakan buku cacatan khusus tentang kejadian-

kejadian berkaitan dengan siswa selama di sekolah, Contoh format buku catatan 

tersebut sebagai berikut. 

1. Pengukuran Sikap 

Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara-cara 

tersebut antara lain: observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan 

pribadi, dan penggunaan skala sikap. Cara-cara tersebut secara ringkas 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

a) Pengertian  

Penilaian sikap merupakan penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati  sikap peserta didik dalam berperilaku di lingkungan 

tempat belajar. 

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait 

dengan kecenderungan bertindak seseorang dalam merespon 

sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau 
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pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk 

untuk terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. 

b)Teknik Penilaian Sikap 

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan melakukan observasi perilaku 

peserta didik. Penggunaan skala penilaian (rating scale) 

memungkinkan penilai memberi skor/nilai terhadap sikap/perilaku 

tertentu secara lebih cermat.  

Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan 

buku harian catatan khusus tentang kejadian-kejadian yang berkaitan 

dengan peserta didik selama di sekolah. Berikut contoh format buku 

catatan harian. 

Contoh: Format Penilaian Sikap  

No. 

 
Aspek Sikap  

Evaluation  

(Oleh Guru) 

1 2 3 4 5 

1. Kedisiplinan       

2. Kejujuran      

3. Kerja sama      

4. Tanggung jawab      

5. Kemandirian      

6. .................      

..... .......................      

n Ketekunan      
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No 
Kompo

nen  

Deskripsi Skor Perolehan  

5 4 3 2 1 

1 Disiplin Mentaati 

semua 

peraturan 

kerja 

secara 

konsisten 

tanpa 

instruksi 

dan 

pengawasa

n guru 

Mentaati 

semua 

peraturan 

kerja 

secara 

konsisten 

dengan 

sedikit 

pengawasa

n dari guru 

Mentaati 

semua 

peraturan 

kerja 

dengan 

pengawasa

n guru 

Peraturan 

kerja 

kadang-

kadang 

dilanggar 

meski- pun 

diawasi 

Peraturan 

kerja 

sering 

dilanggar 

meskipun 

diawasi 

2 Kejujura

n 

Selalu jujur Jujur 

selama 

diawasi 

Kadang-

kadang 

jujur 

Kadang-

kadang 

tidak jujur 

walaupun 

diawasi 

Sering 

tidak jujur 

3 Kerja 

sama 

Dapat 

bekerjasa

ma dengan 

semua 

pihak 

(sesama 

teman 

maupun 

guru, 

pegawai) 

Bisa  

bekerjasa

ma dengan 

group 

tertentu 

tanpa 

pengawasa

n guru 

Dapat 

bekerjasa

ma dalam 

group kerja 

selama 

diawasi 

guru 

Hanya  

dapat 

bekerjasa

ma dengan 

guru 

Tidak  

dapat 

bekerjasa

ma 

walaupun 

dalam grup 

kerja 

4 Tanggu

ng 

jawab 

Dapat 

bertanggun

g jawab 

dalam 

segala 

kewajiban 

Bertanggu

ngjawab 

tetapi 

hanya 

sebagian 

saja 

Kadang 

kadang 

bertanggun

g- jawab 

jika diawasi 

Bertanggu

ngjawab 

selama 

menguntun

gkan dan 

diawasi 

Kurang 

bertanggun

g- jawab 

pada 

kewajibann

ya 

5 Kemand

irian 

Dapat  

belajar 

sendiri 

tanpa 

pengawasa

n guru 

Dapat 

belajar 

sendiri 

dengan 

pengawasa

n guru 

Kadang 

kadang 

dapat 

belajar 

mandiri 

Kadang 

kadang 

mandiri jika 

daiawasi 

Kurang 

mampu 

bekerja 

mandiri 

6 Ketekun

an 

Tekun 

tanpa 

harus 

dibimbing 

Tekun 

selama 

dibimbing 

Kadang 

kadang 

tekun 

Kadang 

kadang 

kurang 

tekun 

walau 

dibimbing 

Kurang 

tekun 

walau 

dibimbing 
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BAB  III 

PROSEDUR PENILAIAN HASIL BELAJAR 

A. Prosedur Penilaian 

 

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau proses dan 

kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas 

kegiatan pembelajaran. Penilaian dilaksanakan dalam bentuk (a) 

penugasan, (b)  ulangan harian, (c) ulangan tengah semester, (d) ulangan 

akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Penilaian ini dilaksanakan 

dengan menggunakan teknik dan bentuk instrumen yang sesuai dengan 

kebutuhan. Dengan tujuan (a) menilai pencapaian kompetensi peserta didik, 

(b) bahan penyusunan laporan hasil belajar, dan (c) memperbaiki proses 

pembelajaran. Bentuk penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagaai  

instrumen baik tes maupun nontes atau penugasan yang dikembangkan 

sesuai dengan karateristik mata pelajaran. Penilaian hasil belajar yang 

dilakukan oleh pendidik harus terencana, terpadu, menyeluruh, dan 

berkesinambungan, diharapkan pendidik dapat (a) mengetahui kompetensi 

yang telah dicapai peserta didik, (b) meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik, (c) mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi yang telah 

ditentukan, (d) memperbaiki strategi pembelajaran, dan (e) meningkatkan 

akuntabilitas sekolah.  

       Penilaian hasil belajar oleh pendidik disesuai dengan karakteristik 

kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik, seperti: 

a. Teknik tes seperti: tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes 
kinerja 

b. Teknik observasi atau pengamatan selama proses pembelajaran 
berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. 

c. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat 
berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.    

d. Penilaian hasil belajar yang diselenggarakan melalui ulangan 
tengah semester, dan ulangan akhir semester, dan ulangan 
kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik dibawah koordinasi 
satuan pendidikan. 

e. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum 
diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum 
mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remidial. 

 
Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam 
bentuk SATU NILAI pencapaian kompetensi mata pelajaran untuk masing-
masing NILAI PENGETAHUAN dan NILAI PRAKTIK sesuai dengan 
karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan, serta kualifikasi/predikat 
NILAI SIKAP, disertai dengan DESKRIPSI kemajuan belajar/ketercapaian 
kompetensi peserta didik sebagai pencerminan kompetensi utuh. 
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Penilaian hasil belajar pada setiap kelompok mata pelajaran, dilakukan 
melalui aspek : 

 
 

No 
 

Kelompok Mata Pelajaran 
 

Kognitif 
 

Psikhomotor 
 

Afeksi 

1 Agama  dan Akhlak Mulia √ - √ 

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

√ - √ 

3 Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK) 

Disesuaikan dengan karakteristik materi 
yang dinilai 

4 Estetika - √ √ 

5 Pendidikan Jasmani, 
Olahraga dan Kesehatan 

√ √ √ 

 
Berikut ini tabel dari tiap mata pelajaran dengan ketiga aspek pengetahuan,  
praktik, dan sikap (Afektif).  
 

      
Komponen 

Aspek Penilaian Yang 
Dominan 

 
Keterangan 

Penge 
tahuan 

Prak 
tik 

Sikap 

 
Mata Pelajaran 
Pendidikan 
Agama Islam 
(untuk agama 
lainnya 
disesuaikan 
dengan 
karakteristik 
masing-masing) 

✓  ✓  
Pendidikan Agama berfungsi untuk : 
pengembangan keimanan dan 
ketaqwaan, penanaman dan 
pengamalan nilai ajaran Islam, 
penyesuaian mental terhadap 
lingkungan, pencegahan dari hal-hal 
yang negatif. 
Ketiga aspek Pengetahuan, praktik, 
dan afektif/sikap, proses penilaiannya 
dilaksanakan secara menyeluruh dan 
terpadu, sebagai  
 
contoh: 
Aspek Pengetahuan, dominan pada 
pembelajaran Alqur‟an, Aqidah, 
Syariah, Tarikh dan Muammalah, 
sholat, membaca al Qur‟an/al Kitab, 
berkhotbah, dsb.nya 
Aspek Sikap, yang terkait dengan 
mata pelajaran dominan pada aspek 
penanaman nilai – nilai akhlak. 
 

Mata Pelajaran 
Pendidikan 
Kewarganega- 
raan 
 

✓  ✓ Pendidikan Kewarganegaraan 
berfungsi sebagai wahana untuk 
membentuk  warga negara yg. Cerdas, 
terampil dan berkarakter setia kepada 
bangsa dan Negara yang mampu 
merefleksikan dalam kebiasaan berfikir 
dan bertindak sesuai amanat Pancasila 
dan UUD 1945.  
Aspek yang dinilai lebih dominan pada: 
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Komponen 

Aspek Penilaian Yang 
Dominan 

 
Keterangan 

Penge 
tahuan 

Prak 
tik 

Sikap 

Aspek Pengetahuan mencakup: 
peningkatan pemahaman  konsep dan 
fakta tentang hakikat berbangsa dan 
bernegara yang sesuai dengan amanat 
Pancasila dan UUD 1945. Penggunaan 
berbagai metode seperti: kooperatif, 
penemuan, inkuiri, interaktif, 
eksploratif, berfikir kritis, dan 
pemecahan masalah, dimaksudkan 
untuk meningkatkan efektifitas 
pembelajaran (bukan praktik), yang 
penilaiannya terintegrasi / terpadu di 
dalam aspek pengetahuan.  
Aspek Sikap yang terkait dengan 
mata pelajaran mencakup: 
pembentukan karakter bangsa yang 
adaptif terhadap keberagaman, 
mampu berpikir kritis dan memiliki 
kepedulian yang tinggi terhadap 
lingkungan sosial, politik, ekonomi, 
budaya dan keamanan, dan mampu 
menerapkan dalam kehidupan sehari-
hari. 
 

Mata Pelajaran 
Bahasa  
Indonesia 
 

✓ ✓ ✓ Bahasa Indonesia berfungsi sebagai 
alat  untuk : berkomunikasi 
(mengakses/bertukar informasi), 
pemersatu bangsa, sarana pelestarian 
dan peningkatan budaya, sarana 
peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan IPTEK.  
Aspek yang dominan meliputi aspek 
pengetahuan, praktik dan afektif.  
Aspek Pengetahuan, yang dinilai 
mencakup kemampuan: Menyimak, 
membaca, dan kebahasaan (tata 
bahasa dan kosa kata) serta apresiasi  
sastra. Penilaian seluruh  kemampuan 
dimaksud dilakukan secara terpadu, 
menyeluruh dan terintegrasi. 
 Aspek praktik dapat dinilai dari 
kemampuan berpidato, dan membuat 
karangan menggunakan tata bahasa 
dan kosa kata yang tepat.  
Aspek Sikap yang terkait dengan 
mata pelajaran mencakup:  santun 
dalam berkomunikasi, responsif dalam 
mendengarkan dan mampu 
menyampaikan pendapat/ pertanyaan 
sesuai dengan kaidah berbahasa 
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Komponen 

Aspek Penilaian Yang 
Dominan 

 
Keterangan 

Penge 
tahuan 

Prak 
tik 

Sikap 

Indonesia yang baik dan benar, dan 
antusias dalam membaca,  
 

Mata Pelajaran 
Bahasa Inggris 
dan Bahasa 
Asing Lain. 

✓ ✓ ✓ Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lain, 
berfungsi sebagai alat untuk 
berkomunikasi dalam rangka 
mengakses dan bertukar informasi 
secara global, untuk membina 
hubungan interpersonal, dan 
meningkatkan wawasan tentang 
budaya bangsa asing (wawasan 
internasional). Aspek yang dominan 
meliputi aspek pengetahuan, praktik 
dan afektif, yang proses penilaiannya 
berjangka panjang dan bertahap. 
Aspek Pengetahuan mencakup 
kemampuan : mendengarkan 
(listening), berbicara (speaking), 
membaca (reading), menulis (writing) 
dan Kebahasaan/linguistik serta 
sosiokultural. Penilaian seluruh 
kemampuan dimaksud dilakukan 
secara terpadu, menyeluruh dan 
terintegrasi.  
Aspek Praktik dapat dinilai dari 
kemampuan berbicara dan mengarang 
menggunakan tata bahasa dan kosa 
kata yang tepat.  
Aspek Sikap yang terkait dengan 
mata pelajaran mencakup: santun 
dalam berkomunikasi, responsif dalam 
mendengarkan dan mampu 
menyampaikan pendapat/ pertanyaan 
sesuai dengan kaidah berbahasa 
(Inggris dan bahasa Asing lain) yang 
baik dan benar, dan antusias dalam 
membaca,  

Mata Pelajaran 
Matematika 
 

✓  ✓ Matematika berfungsi untuk 
mengembangkan kemampuan 
menghitung, mengukur, menurunkan, 
menggunakan rumus matematika 
untuk memecahkan masalah , dan  
mengkomunikasikan gagasan melalui 
grafik, peta, diagram atau secara 
lisan/kalimat.  
Aspek yang dominan meliputi aspek 
pengetahuan dan sikap/ afektif, 
sebagai contoh: 
Aspek Pengetahuan mencakup : 
pemahaman terhadap konsep, 
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Komponen 

Aspek Penilaian Yang 
Dominan 

 
Keterangan 

Penge 
tahuan 

Prak 
tik 

Sikap 

prosedur /proses menghitung, dan 
kemampuan penalaran dan 
pemecahan masalah. 
Aspek Praktik pada mata pelajaran ini 
kurang dominan, karena hanya 
sebagian kecil saja KD yang dapat 
dinilai praktiknya seperti : 
menggambar/mengukur ruang/sudut. 
Penggunaan peralatan seperti : 
kalkulator, komputer, alat peraga atau 
media lain, hanya untuk meningkatkan 
efektifitas pembelajaran, yang 
penilaiannya terintegrasi/terpadu 
dalam aspek pengetahuan. 
Aspek Sikap yang terkait dengan 
mata pelajaran ini ,menitikberatkan 
pada sikap ilmiah yang mencakup: 
ketelitian, ketekunan, dan kemampuan 
memecahkan masalah secara logis 
dan sistematis. 

Mata Pelajaran 
Fisika, Kimia 
dan Biologi 
 

✓ ✓ ✓ Fisika, Kimia, dan Biologi berfungsi 
untuk menumbuhkan kesadaran 
terhadap keteraturan dan keindahan 
ciptaan Tuhan, meningkatkan 
pemahaman konsep dan prinsip-
prinsip melalui sejumlah keterampilan 
proses dan sikap ilmiah. Keterampilan 
proses mencakup: pengamatan, 
pembuatan hipotesis, penggunaan alat 
dan bahan  yang dilaksanakan melalui 
kegiatan praktik, sesuai dengan 
prosedur dan keselamatan kerja.  
Ketiga aspek (pengetahuan, praktik 
dan sikap/afektif) memiliki bobot 
penilaian yang  
proporsional. Proses penilaiannya 
dilaksanakan secara menyeluruh dan 
terpadu, sebagai contoh: 
Aspek Pengetahuan mencakup : 
pemahaman konsep yang berfungsi 
untuk menunjang pelaksanaan praktik.   
Aspek praktik mencakup keterampilan 
proses dan ketrampilan sains yang 
dilaksanakan melalui praktikum.  
Aspek Sikap yang terkait dengan 
mata pelajaran, menitik beratkan pada 
sikap ilmiah yang mencakup: ketelitian, 
ketekunan, dan kemampuan 
memecahkan masalah secara logis 
dan sistematis. 



36 

 

      
Komponen 

Aspek Penilaian Yang 
Dominan 

 
Keterangan 

Penge 
tahuan 

Prak 
tik 

Sikap 

 

Mata Pelajaran 
Sejarah, 
Geografi, 
Sosiologi  & 
Antropologi  

✓  ✓ Mata pelajaran ini secara umum 
berfungsi untuk: menumbuhkan 
kesadaran peserta didik tentang 
terjadinya perubahan dan 
perkembangan masyarakat dalam 
dimensi waktu (MP. Sejarah), 
menanamkan pengetahuan tentang 
pola keruangan dan proses alam yang 
terjadi pada bumi (MP. Geografi), 
meningkatkan kemampuan peserta 
didik dalam mengaktualisasikan diri 
dan  mengungkapkan status dan peran 
peserta didik dalam kehidupan sosial 
dan budaya (MP. Sosiologi), dan 
meningkatkan penghargaan/ 
kebanggaan terhadap budaya 
terutama di bidang bahasa, seni dan 
kepercayaan di lingkungan masyarakat 
Indonesia (MP. Antropologi). Aspek 
penilaian yang dominan adalah aspek 
Pengetahuan dan Sikap/Afektif, 
sedangkan Aspek praktik sifatnya 
hanya menunjang dalam proses 
pembelajaran, sebagai contoh: 
Aspek Pengetahuan mencakup: 
pemahaman fakta, konsep, dan 
melakukan penelaahan / analisis  
secara rasional tentang berbagai hal 
yang terkait dengan bidang kajian 
masing-masing mata pelajaran. 
Penggunaan berbagai peralatan 
seperti alat peraga, atau kegiatan 
pembelajaran di luar kelas/sekolah 
(kunjungan), dimaksudkan untuk 
meningkatkan efektivitas pembelajaran 
(bukan praktik), yang penilaiannya 
terintegrasi/terpadu di dalam aspek 
pengetahuan.  
Aspek Sikap yang terkait dengan 
mata pelajaran mencakup: 
menanamkan semangat kebangsaan, 
cinta tanah air, kebersamaan 
/kekeluargaan, semangat perjuangan 
dan kompetisi, menghargai perbedaan,  
menghargai budaya dan karya artistik 
bangsa, menghargai kekayaan alam 
ciptaan Tuhan YME. 
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Komponen 

Aspek Penilaian Yang 
Dominan 

 
Keterangan 

Penge 
tahuan 

Prak 
tik 

Sikap 

Mata Pelajaran 
Ekonomi  
 

✓  ✓ MP. Ekonomi berfungsi untuk  
meningkatkan pemahaman peserta 
didik tentang konsep, teori, kenyataan 
dan peristiwa ekonomi di lingkungan 
masyarakat, serta memiliki jiwa 
kewirausahaan. Bidang kajian 
Akuntansi dalam mata pelajaran 
Ekonomi berfungsi  untuk: 
mengembangkan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap rasional, teliti, 
jujur dan bertanggungjawab dalam 
pengadministrasian laporan keuangan. 
Aspek yang dominan pada mata 
pelajaran Ekonomi adalah aspek 
pengetahuan dan afektif. Sedangkan 
aspek praktik sifatnya hanya 
penunjang proses pembelajaran, 
sebagai contoh: 
Aspek Pengetahuan mencakup 
pemahaman konsep, teori, 
fakta/peristiwa/perilaku ekonomi dan 
penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Pelaksanaan pembukuan 
dalam bidang akuntansi merupakan 
aplikasi pengetahuan di bidang 
akuntansi (bukan praktik), yang 
penilaiannya terintegrasi/ terpadu 
dalam aspek pengetahun.  
Aspek Sikap yang terkait dengan 
mata pelajaran ini mencakup: 
kemampuan memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan ekonomi, 
menanamkan sikap teliti, jujur  dan 
memiliki jiwa kewirausahaan. 
 

Mata Pelajaran 
Seni Budaya 

 ✓ ✓ Mata pelajaran Seni Budaya berfungsi 
untuk menumbuhkembangkan sikap 
toleransi, demokrasi, beradab, hidup 
rukun dan mampu mengembangkan 
kemampuan imajinatif intelektual, 
ekspresi melalui seni, 
mengembangkan kepekaan rasa, 
keterampilan dan mampu 
memamerkan karya seni.  
Aspek Pengetahuan  pada mata  
pelajaran ini hanya berfungsi sebagai 
ranah pendukung dalam 
melaksanakan berbagai aktivitas seni, 
yang penilaiannya terintegrasi dan 
terpadu di dalam aspek praktik.   
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Komponen 

Aspek Penilaian Yang 
Dominan 

 
Keterangan 

Penge 
tahuan 

Prak 
tik 

Sikap 

Aspek  praktik merupakan ranah yang 
dominan, karena pembelajaran Seni 
Budaya  berupa aktivitas fisik dan cita 
rasa keindahan, yang tertuang dalam 
kegiatan berekspresi, bereksplorasi, 
berapresiasi dan berkreasi melalui 
bahasa rupa, bunyi, gerak dan peran.  
Aspek Sikap yang dominan pada 
mata pelajaran seni budaya adalah 
pengembangan kepekaan rasa, 
toleransi, menghargai/ mengapreasi 
karya seni dan daya kreativitas. 
 

Mata Pelajaran 
Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga dan 
Kesehatan 

✓ ✓ ✓ Pendidikan Jasmani, olahraga dan 
kesehatan  merupakan media untuk 
mendorong perkembangan 
keterampilan motorik, kemampuan 
fisik, pengetahuan, penalaran, 
penghayatan nilai (sikap-mental-
emosional-spiritual-sosial), dan 
pembiasaan pola hidup sehat.  
Aspek Pengetahuan pada mata 
pelajaran ini mencakup pengetahuan 
mengenai kesehatan dan berbagai 
macam penyakit. Aspek praktik 
merupakan ranah yang sangat 
dominan, karena pembelajarannya 
lebih menekankan pada aktivitas 
motorik. 
Aspek Sikap yang dominan dalam  
mata pelajaran ini adalah 
pembentukan nilai dan pembiasaan 
pola hidup sehat.  
 

Mata Pelajaran 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi  

✓ ✓ ✓ Teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK) berfungsi untuk meningkatkan 
pengetahuan tentang  sarana TIK, dan 
kemampuan menggunakan sarana TIK 
secara optimal.  
Aspek Pengetahuan, mencakup 
pengetahuan tentang sarana 
(hardware) dan program (software) 
yang diperlukan dalam penggunaan  
TIK pada kehidupan sehari-hari, dan 
kemampuan menggali dan mengelola 
informasi serta melakukan komunikasi.  
Aspek Praktik mencakup kemampuan 
menggunakan dan memelihara sarana 
TIK.  
Aspek Sikap yang terkait dalam mata 
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Komponen 

Aspek Penilaian Yang 
Dominan 

 
Keterangan 

Penge 
tahuan 

Prak 
tik 

Sikap 

pelajaran ini mencakup kemampuan 
belajar mandiri, memecahkan masalah, 
dan meningkatkan rasa percaya diri. 
 

Muatan Lokal    Muatan lokal merupakan kegiatan 
kurikuler untuk mengembangkan 
kompetensi peserta didik yang 
disesuaikan dengan ciri khas dan 
potensi daerah. Aspek yang dinilai, 
disesuaikan dengan karakteristik jenis 
program muatan lokal yang 
dilaksanakan dan diikuti oleh peserta 
didik.  
 

 
 

     
 Tabel  Aspek yang dinilai dalam berbagai mata pelajaran 
 

N
No 

Kelompok mata 
pelajaran 

Contoh Mata pelajaran 
Aspek yang 

dinilai 

1 Agama dan akhlak 
mulia 

Pendidikan Agama Pengetahuan dan sikap 

2 Kewarganegaraan dan 
kepribadian 

Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Pengetahuan dan sikap 

3 Ilmu Pengetahuan dan Matematika Pengetahuan dan sikap 

 Tenologi Fisika, Kimia, Biologi 

 

Pengetahuan, praktik, 
dan sikap 

  Ekonomi, Sejarah, 
Geografi, Sosiologi, 
Antropologi 

Pengetahuan dan sikap 

  Bhs Indonesia, bhs 
Inggris, bhs Asing lain 

Pengetahuan, praktik, 
dan sikap 

  Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

Pengetahuan, praktik, 
dan sikap 

4 Estetika Seni Budaya Praktik dan sikap 

5 Jasmani, olahraga, 
dan kesehatan 

Pendidikan jasmani, 
olahraga, dan 
kesehatan 

Pengetahuan, praktik, 
dan sikap 

 

2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan 
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Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai 

pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian 

ini  meliputi: 

a. Penilaian akhir untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, 

dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. 

Penilaian akhir digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk 

menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan harus 

mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik;  

 

b. Ujian Sekolah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu 

pengetahuan dan teknologi (yang tidak dinilai melalui Ujian Nasional) 

dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran 

agama dan akhlak mulia, serta kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian. Ujian Sekolah juga merupakan salah 

satu persyaratan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan 

pendidikan. 

 
 

3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah 

 

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian 

kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam 

kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan 

dalam bentuk Ujian Nasional (UN). Pemerintah menugaskan Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menyelenggarakan UN, dan dalam 

penyelenggaraannya BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di 

lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, 

dan satuan pendidikan. 

UN didukung oleh sistem yang menjamin mutu kerahasiaan soal yang 

digunakan dan pelaksanaan yang aman, jujur, adil, dan akuntabel. Hasil UN 

digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk (a) pemetaan mutu 

satuan pendidikan, (b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, 

(c) penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, dan (d) 

pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya 

untuk meningkatkan mutu pendidikan.  

 

Kriteria kelulusan UN dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri. Peserta UN memperoleh Surat Keterangan Hasil Ujian 

Nasional (SKHUN) yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara 

UN. 
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Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan 

dasar dan menengah setelah (a) menyelesaikan seluruh program 

pembelajaran, (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk 

seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, 

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok 

mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, 

dan kesehatan, (c) lulus ujian sekolah/madrasah dan (d) lulus ujian nasional. 

 

B. Sistem  Penilaian 

 

Mekanisme penilaian hasil belajar siswa terdiri dari (a) kegiatan 

perancangan dan pelaksanaan penilaian,  (b) analisis dan tindak lanjut hasil 

penilaian, serta (c) pelaporan penilaian.  

1. Perencanaan Penilaian 

 

Penyusunan perencanaan penilaian mencakup kisi-kisi yang memuat 

indikator dan strategi penilaian. Strategi penilaian meliputi pemilihan teknik 

dan bentuk instrumen penilaian. 

 

a.  Perencanaan penilaian  

Tahap perencanaan penilaian sebagai berikut: 

1) Menjelang awal tahun pelajaran, Pendidik (guru) melakukan : 

a) pengembangan indikator pencapaian KD,  

b) penyusunan teknik dan bentuk penilaian, 

c) pembuatan rancangan program remedial dan pengayaan. 

d) penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM),dengan 

memperhatikan karakteristik peserta didik (kemampuan rata-rata 

peserta didik/intake), dan kondisi satuan pendidikan (daya 

dukung, misalnya kompetensi guru, fasilitas sarana dan 

prasarana). 

2) Pada awal semester pendidik menginformasikan KKM ulangan 

harian dan kriteria penilaian kepada peserta didik. 

 

3) Pendidik mengembangkan indikator penilaian, kisi-kisi, instrumen 

penilaian dan pedoman penskoran.  

 

b.    Perencanaan penilaian oleh satuan pendidikan 

Perencanaan penilaian oleh satuan pendidikan meliputi kegiatan 

sebagai berikut: 

1) Melalui rapat dewan pendidik, satuan pendidikan melakukan: 

a) pendataan KKM setiap mata pelajaran 

b) penentuan kriteria kenaikan kelas (bagi satuan pendidikan yang 

menggunakan sistem paket) atau penetapan kriteria program 
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pembelajaran (untuk satuan pendidikan yang melaksanakan 

Sistem Kredit Semester) 

c) penentuan kriteria nilai akhir kelompok mata pelajaran agama 

dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan 

dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan 

kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan, 

dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik 

d) penentuan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan ujian sekolah 

e) koordinasi ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, 

dan ulangan kenaikan kelas 

2) Membentuk tim untuk menyusun instrumen penilaian (untuk ulangan 

tengah semester, ulangan akhir semester, dan ujian sekolah) yang 

meliputi:  

a) pengembangan kisi-kisi penulisan soal (di dalamnya terdapat 

indikator soal), 

b) penyusunan butir soal sesuai dengan indikator dan bentuk soal, 

serta mengikuti kaidah penulisan butir soal, 

c) penelaahan butir soal secara kualitatif, dilakukan oleh pendidik 

lain (bukan penyusun butir soal) pengampu mata pelajaran yang 

sama dengan butir soal yang ditelaahnya,   

d) perakitan butir-butir soal menjadi perangkat tes 

c.   Perencanaan Penilaian oleh Pemerintah 

Perencanaan penilaian oleh pemerintah meliputi kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Mengembangkan SKL untuk mata pelajaran yang diujikan dalam 

UN; 

2) Menyusun dan menetapkan spesifikasi tes UN berdasarkan SKL; 

3) Mengembangkan dan memvalidasi perangkat tes UN; 

4) Menentukan kriteria kelulusan UN. 

 

2. Pelaksanaan penilaian 

Pelaksanaan penilaian adalah penyajian penilaian kepada peserta didik. 

Penilaian dilaksanakan dalam suasana kondusif, tenang dan nyaman 

dengan menerapkan prinsip valid, objektif, adil, terpadu, terbuka,  

menyeluruh, menggunakan acuan criteria, dan akuntabel. 

 

a.  Pelaksanaan penilaian oleh pendidik 

Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada tahap ini meliputi: 

1). Melaksanakan penilaian menggunakan instrumen yang telah 

dikembangkan; 

2). Memeriksa hasil pekerjaan peserta didik mengacu pada pedoman 

penskoran, untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan 

belajar peserta didik; 
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Hasil pekerjaan peserta didik untuk setiap penilaian dikembalikan 

kepada masing-masing peserta didik disertai balikan/komentar yang 

mendidik misalnya, mengenai kekuatan dan kelemahannya. Ini 

merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik 

untuk (a) mengetahui kemajuan hasil belajarnya, (b) mengetahui 

kompetensi yang belum dan yang sudah dicapainya, (c) memotivasi 

diri untuk belajar lebih baik, dan (d) memperbaiki strategi belajarnya. 

b.   Pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan 

Pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan meliputi kegiatan berikut: 

1) Melaksanakan koordinasi ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, dan ulangan kenaikan kelas; 

2) Melakukan penilaian akhir untuk mata pelajaran  

3) Menyelenggarakan ujian sekolah  

4) Penyelenggaraan ujian sekolah mengacu pada Prosedur Operasi 

Standar Ujian Sekolah (POS-US) yang diterbitkan oleh BSNP. 

   

c.   Pelaksanaan penilaian oleh pemerintah 

Pelaksanaan penilaian oleh pemerintah merupakan kegiatan 

pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan UN mengacu Prosedur 

Operasi Standar Ujian Nasional (POS-UN). 

3. Analisis hasil penilaian 

a.   Analisis hasil penilaian oleh pendidik  

Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada tahap analisis adalah 

menganalisis hasil penilaian ulangan harian menggunakan acuan kriteria 

yaitu membandingkan hasil penilaian masing-masing peserta didik 

dengan KKM yang telah ditetapkan.  

b.   Analisis hasil penilaian oleh satuan pendidikan 

Kegiatan analisis hasil penilaian oleh satuan pendidikan meliputi: 

1).  Menentukan nilai akhir untuk setiap mata pelajaran diperoleh dari 

akumulasi ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan 

penugasan.  

2).  Melalui rapat dewan pendidik, satuan pendidikan menetapkan dapat 

tidaknya peserta didik naik kelas berdasarkan kriteria kenaikan kelas 

yang telah ditetapkan; 

3).  Menganalisis hasil ujian sekolah dengan membandingkan hasil ujian 

sekolah masing-masing peserta didik dengan batas kelulusan ujian 

sekolah yang telah ditentukan;   

4). Melalui rapat dewan pendidik, satuan pendidikan menetapkan 

peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan sesuai dengan 

kriteria kelulusan yang telah ditetapkan yaitu 

a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 

b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh 

mata pelajaran 
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c) lulus ujian sekolah. 

d) lulus UN.  

c.    Analisis hasil penilaian oleh pemerintah 

 Analisis hasil penilaian oleh pemerintah yaitu menganalisis hasil UN 

setiap sekolah untuk pemetaan daya serap. 

  

4. Tindak lanjut hasil analisis 

Analisis hasil penilaian telah dilakukan perlu ditindak lanjuti. 

a.   Tindak lanjut oleh pendidik 

Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sebagai tindak lanjut hasil 

analisis meliputi: 

1) Pelaksanaan program remedial untuk peserta didik yang belum 

tuntas (belum mencapai KKM) dan memberikan kegiatan pengayaan 

bagi peserta didik yang telah tuntas;  

2) Pengadministrasian semua hasil penilaian yang telah dilaksanakan. 

b.   Tindak lanjut oleh satuan pendidikan  

Satuan pendidikan sebagai tindak lanjut hasil analisis meliputi: 

1) Menyiapkan laporan hasil belajar (rapor) peserta didik;  

2) Penyelenggara ujian menerbitkan ijazah bagi peserta didik yang lulus 

dari satuan pendidikan sesuai dengan kriteria kelulusan.  

c.   Tindak lanjut oleh pemerintah 

Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dari hasil penilaian adalah:  

1) Membuat maping kompetensi dari hasil penilaian UN. 

2) Membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN; 

3) Menyusun peringkat hasil UN secara Nasional, Provinsi, dan 

Kabupaten/Kota. 

 

5. Pelaporan hasil penilaian 

    Bentuk pelaporan disajikan dalam profil hasil belajar peserta didik. 

a.    Pelaporan hasil penilaian oleh pendidik 

Pada tahap pelaporan hasil penilaian, pendidik melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

1) Menghitung/menetapkan nilai mata pelajaran dari berbagai macam 

penilaian (tugas-tugas, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir 

semester atau ulangan kenaikan kelas);  

2) Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran dari setiap peserta didik 

pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan 

melalui wali kelas atau wakil bidang akademik dalam bentuk nilai 

prestasi belajar (meliputi aspek pengetahuan dan praktik) disertai 

deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi yang utuh; 

3) Memberi masukan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan 

Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir 
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semester akhlak dan kepribadian peserta didik; 

4) Pendidik yang menilai ujian praktik melaporkan hasil penilaiannya 

kepada pimpinan satuan pendidikan melalui wakil pimpinan bidang 

akademik (kurikulum). 

 

b.   Pelaporan hasil penilaian oleh satuan pendidikan 

Kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam tahap pelaporan: 

1) Melaporkan hasil penilaian untuk semua mata pelajaran pada 

setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam 

bentuk Laporan Hasil Belajar (rapor). Bagi orang tua laporan ini 

dapat dimanfaatkan untuk membantu dan memotivasi anaknya 

belajar;   

2) Melaporkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan lengkap 

dengan nilai yang dicapai kepada orangtua/walinya; 

3) Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan 

setiap tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.  

 

c.   Pelaporan hasil penilaian oleh pemerintah 

Pemerintah menyampaikan laporan hasil analisis berupa daya serap dan 

peringkat UN secara nasional kepada pihak-pihak yang berkepentingan.   
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BAB  IV 

KONTRUKSI  PENYUSUNAN TES 
 
       Tes baru dapat berfungsi  apabila disusun menurut langkah-langkah yang 
baik. Adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut. 

 
A. Tujuan Tes 

        Tes hasil belajar dapat dibuat untuk berbagai tujuan. Karena itu, perlu 
ditetapkan terlebih dahulu untuk tujuan apa hasil tes yang akan disusun itu 
dipergunakan. Tujuan tes pencapaian hasil belajar adalah untuk mendapatkan 
informasi tentang pemahaman isi bahan pengajaran dalam kegiatan belajar-
mengajar. 

 
1. Analisis kurikulum untuk menetapkan isi bahan yang akan 

ditanyakan melalui tes itu. 

Bahan pengajaran yang disajikan di  senantiasa mengikuti kurikulum 
yang berlaku. Seberapa besar peserta didik telah menyerap isi 
pengajaran itu didasarkan atas pengajaran yang digariskan dalam 
kurikulum. dalam analisis kurikulum ini adalah pokok bahasan dan 
subpokok bahasan berikut uraiannya yang terdapat dalam buku Garis-
Garis Besar Program Pengajaran. Cara yang paling mudah adalah 
menelusuri esensial tidaknya suatu pokok bahasan atau subpokok 
bahasan. Hanya isi pokok bahasan atau subpokok bahasan yang 
esensial itulah yang dipakai untuk menulis soal.  

 
2. Analisis Buku Pelajaran  

      Tes yang akan disusun harusnya mengenai seluruh materi dari 

pokok bahasan esensial yang telah ditetapkan. Pokok bahasan dan 

subpokok bahasan itu secara terinci terdapat dalam buku pelajaran; 

Karena itu, kecermatan dalam menganalisis buku pelajaran dan 
sumber materi lainnya sangat dituntut dalam kegiatan penyusunan tes.  

 
3. Menyusun Kisi-kisi Soal 

Kisi-kisi ialah blue print, table of test specification, layout, plan, dan 
frame work. Kisi-kisi disusun dalam bentuk matriks yang memuat 
komponen-komponen ditentukan oleh tujuan penulisan soal tersebut, 
baik tes yang komponennya sederhana, hanya terdiri atas dua tiga 
unsur, ada  tes yang komponennya lebih kompleks lagi. 
 

4. Menulis lndikator Kisi-kisi 

Penulisan indikator harus sesuai dengan tujuan kopetensi yang akan 
di capai, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. 
 

5. Menulis Butir Soal 

Butir soal yang dibuat tidak boleh menyimpang dari tujuan yang telah 
dirumuskan sesuai dengan kisi-kisi itu.  
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Dalam bagian penulisan soal ini dapat dimasukkan beberapa 
kegiatan lain yakni: 
a. review soal (menelaah soal); 

b. seleksi soal; dan 

c. merakit soal menjadi tes. 

 
6. Reproduksi Soal Tes 

Soal tes yang sudah jadi diperbanyak dalam jumlah yang cukup 
untuk tujuan uji coba. 
 

7. Uji Coba Soal Tes 

Soal yang sudah diperbanyak diujicobakan pada sampel yang telah 
ditentukan. Cara penentuan sampel mana yang dipakai bergantung 
pada tujuan uji coba itu sendiri, uji coba tersebut tetap diperlukan 
untuk pengkajian mutu soal-soal. 
 

8. Analisis Butir Soal 

Butir soal yang telah diujicobakan itu perlu dianalisis. Melalui analisis 
soal dapat diketahui baik buruknya (mutu) suatu butir soal, 
ditetapkan dengan melihat taraf kesukarannya, fungsi stem (pokok 
soal), fungsi distractor (pengecoh), serta penyebaran jawaban pada 
pengecoh. 
 

9. Revisi Soal 

Apabila hasil analisis menunjukkan adanya butir soal yang kurang 
bagus (kurang valid, maka butir-butir soal itu perlu direvisi 
(diperbaiki). Setelah direvisi, diujicobakan kembali, kemudian 
dianalisis lagi untuk melihat apakah benar-benar sudah valid  ( baik 
atau belum) 
 

10. Menentukan Butir soal yang Baik 

Butir soal yang telah diujicobakan itu perlu dianalisis untuk dapat 
diperoleh gambaran tentang tingkat kesukaran, fungsi pengecoh, 
dan penyebaran jawaban oleh kelompok. Dari data tersebut dapat 
ditetapkan butir-butir mana yang baik dan mana yang tidak. 
 

11. Merakit Butir soal Menjadi Tes 

Butir soal yang baik dan meliputi semua pokok bahasan serta aspek 
yang hendak diukur, dapat dirakit menjadi tes yang standar. Tes 
standar di sini dimaksudkan bahwa tes itu adalah hasil perakitan 
butir-butir soal yang telah dibakukan melalui proses analisis soal. 
 

B.Komponen Kisi-Kisi Soal 

Komponen-komponen kisi-kisi soal yang dimuat dalam matriks dapat 
berjenjang mulai dari yang sederhana sampai kepada yang 
kompleks. Tes formatif, bisa saja memuat dua komponen, yaitu 
komponen pokok bahasan atau subpokok bahasan dan komponen 
ranah kognitif yang akan diukur dengan tes yang hendak disusun itu. 
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Tes sumatif atau ujian akhir, memiliki lebih banyak komponen. Suatu 
kisi-kisi yang lengkap untuk tes hasil belajar di harus memiliki 
komponen-komponen berikut ini.  
 

1. Jenis Sekolah/Jenjang Sekolah 

Yang dimaksud dengan jenis sekolah adalah karakteristik sekolah 
yang menunjukkan hakikat atau tujuan sekolah tersebut. Misalnya 
SMP, SKKP,, SMA, SMEA atau SMK.  Sedangkan yang dimaksud 
dengan jenjang sekolah adalah tingkatan yang terdapat dalam 
struktur persekolahan, yakni SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. 
 

2. Program/Jurusan 

Program yang dicantumkan dalam kisi-kisi adalah program yang 
terdapat dalam struktur persekolahan, seperti SMA program Al, A2, 
A3, dan A4. Atau jurusan dalam SMK, seperti sipil, mesin, dan listrik. 
 

3. Bidang Studi/Mata Pelajaran 

Harus Jelas bidangnya 
 

4. Kurikulum yang Berlaku 

Pengajaran yang diberikan di sekolah, berdasarkan kurikulum yang 
berlaku‟ 
 

5. Pokok Bahasan/Subpokok Bahasan 

Pokok bahasan dirinci dalam subpokok bahasan, dan dilengkapi 
dengan uraian lengkap per pokok bahasan. Kalau pokok 
bahasan/subpokok bahasan itu telah dianalisis yang esensial 
sebagai bahan isi tes, maka tinggal memasukan lagi dalam format 
yang khusus disediakan untuk penulisan soal. 
 

6. Uraian Materi 

Uraian materi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang terdapat 
dalam kurikukum, di pindahkan saja ke dalam kisi-kisi. 
 

7. Ranah Kognitif  

Disusun menurut penggolongan taksonomi pendidikannya 
mengklasifikasikan enam jenjang kemampuan yang perlu 
dikembangkan dalam proses belajar-mengajar dan kemudian diukur 
dengan suatu tes hasil belajar. Keenam aspek atau jenjang 
kemampuan termaksud adalah: 
a. Ingatan atau Pengetahuan Faktual (I) 

b. Pemahaman    (P) 

c. Aplikasi atau Penerapan  (A) 

d. Analisis    (A) 

e. Sintesis    (S) 

f. Evaluasi    (E) 
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8.  lndikator 

Indikator untuk memperjelas cara mengamati tingkat pencapaian 
atau keberhasilan kopetensi tujuan; 
 

9. Bentuk Soal 

Secara garis besar bentuk soal dibedakan atas dua macam, yakni: 
a. bentuk objektif 

b. bentuk uraian (essay) 

 

Bentuk uraian atau essay itu dapat dibedakan lagi atas: 
a. uraian bebas, bentuk ini disebut juga uraian non-objektif 

b. uraian terbatas (restricted), disebut juga uraian objektif. 

 
10. Tingkat Kesukaran Soat 

Kisi-kisi perlu dicantumkan komponen tingkat kesukaran soal. 
Kesukaran soal dibedakan atas tiga tingkatan, yakni mudah, sedang, 
dan sukar. sebagai patokan sementara ditetapkan sebagai berikut. 
Mudah : soal dapat dijawab benar oleh lebih dari 70% siswa; 
Sedang : soal dapat dijawab benar oleh 50% s.d. 70% siswa; 
Sukar : soal dapat dijawab benar oleh kurang dari 50% siswa. 

Proporsi untuk tingkat kesukaran sering ditetapkan sebagai berikut: 

Mudah : Sedang : Sukar = 1 : 2 : 1 

Tinggi rendahnya tingkat kesukaran soal bergantung juga pada 
pokok bahasan dan bentuk soal. 

11. Jumlah Soal dan Waktu yang Diperlukan 

Jumlah soal ditetapkan berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan soal-soal tersebut. Jumlah soal yang dihubungkan 
dengan lama waktu yang tersedia itu perlu dikaitkan lagi dengan 
tingkat kesukaran soal yang diinginkan. Jumlah soal yang sedikit tapi 
tingkat kesukarannya rata-rata tinggi akan membutuhkan waktu lebih 
banyak daripada yang tingkat soal kesukarannya rata-rata rendah. 
Demikian pula jumlah soal sedikit dengan tingkat kesukaran rata-rata 
tinggi membutuhkan waktu yang relatif sama banyak dengan tes 
yang jumlah soalnya banyak dengan tingkat kesukaran rata-rata 
rendah, tinggi rendahnya tingkat kesukaran itu bertalian dengan 
aspek intelektual yang hendak diukur, pokok bahasan dan bentuk 
soal. Jadi, komponen jumlah soal ditetapkan dengan 
mempertimbangkan pokok bahasan, aspek intelektual (jenjang 
kemampuan) yang akan diukur, bentuk soal, dan tingkat kesukaran 
soal. 
 
 

C.Bentuk Kisi-kisi 

 

Dalam penyusunan kisi-kisi dibuat format. Format ini digunakan 
untuk menentukan penyebaran soal yang akan ditulis. Kalau kisi-kisi 
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itu panjang, maka format tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni 
(1) bagian awal dan tengah dan (2) bagian akhir. Untuk mudahnya, 
format untuk bagian awal dan tengah disebut format A, sedangkan 
format untuk bagian akhir disebut format B. Format B berakhir 
dengan data rekapitulasi penyebaran soal dari seluruh kisi-kisi. 

Sebelum format ini diisi, terlebih dahulu analisis seluruh kurikulum 
untuk menentukan esensial tidaknya pokok bahasan/subpokok 
bahasan tiap bidang studi.  
Kriteria yang dipakai untuk menentukan esensial tidaknya pokok 
bahasan/subpokok bahasan adalah: 
a. merupakan pokok bahasan/subpokok bahasan lanjutan  

sebelumnya; 

b. merupakan pengetahuan dasar yang dikuasai oleh siswa; 

c. merupakan alat bantu yang ada hubungannya dengan bidang 

studi lain; 

d. merupakan pokok/subpokok bahasan yang materinya terdapat 

pada semua tingkat kelas; dan 

e. mempunyai nilai aplikasi yang tinggi. 

 
1. Langkah-Langkah untuk Menentukan Esensial Tidaknya Pokok 

Bahasan/Subpokok Bahasan 

a. Pelajari terlebih dahulu semua pokok bahasan/subpokok 

bahasan yang terdapat dalam kurikulum. 

b. Pada pokok bahasan/subpokok bahasan yang dinilai esensial 

diberi tanda cek "√" dan mencantumkan di belakangnya nomor 

kriteria yang dipenuhi. 

c. Apabila pokok bahasan/subpokok bahasan yang dinilai esensial  

melebihi jumlah soal yang dibutuhkan maka perlu ditentukan 

pokok bahasan/subpokok bahasan yang paling esensial dari 

semua yang esensial dengan mempertimbangkan proporsi soal 

dalam masing-masing komponen kisi-kisi. 

d. Beri tanda cek "√" atau tanda apa saja pada pokok 

bahasan/subpokok bahasan yang terpilih. 

e. Tuliskan jumlah soal untuk masing-masing pokok bahasan 

terpilih. 

f. Jika jumlah pokok bahasan/subpokok bahasan yang terpilih 

kurang dari jumlah soal yang diinginkan, diskusikan kembali 

dalam kelompok guru bidang studi untuk menentukan pokok 

bahasan/subpokok bahasan mana yang dapat dipakai untuk 

menulis lebih dari satu butir soal. 

2. Komponen Format Kisi-Kisi 

 

Format kisi-kisi memiliki komponen-komponen berikut ini: 
Bagian sebelah atas dari matriks meliputi antara lain: 
Bidang Studi : ........................ 
Jenis Sekolah :.......................... 
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Jumlah Soal : ........................ 
Waktu  :........................ 
Di dalam matriks terdapat berbagai macam komponen yang perlu 
diperhatikan pada waktu mengisi format kisi-kisi. Karena terdapat 
cukup banyak komponen, pengisian tiap sel baru dilakukan setelah 
mempertimbangkan komponen-komponen lain di samping komponen 
yang hendak diisi datanya.  
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BAB  V 

TES OBJEKTIF 

Hasil evaluasi pembelajaran merupakan informasi hasil belajar seorang 

siswa yang sangat diperlukan bagi siswa, guru, sekolah, departemen 

pendidikan dan orang tua untuk melihat perkembangan kemajuan belajar 

seorang siswa. Selain itu evaluasi belajar dapat digunakan sebagai umpan balik 

yang selanjutnya dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil 

keputusan bagi perbaikan–perbaikan pendidikan dan pembelajaran. 

Dilihat dari manfaat hasil belajar, maka diperlukan sistem evaluasi 

keberhasilan suatu program pembelajaran yang tepat sehingga mampu 

memberikan informasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat keputusan. Ketepatan keputusan yang diambil sangat bergantung 

pada kualitas informasi yang diperoleh, bagaimana prosedur evaluasi dilakukan 

dan alat ukur yang digunakan untuk memperoleh informasi tersebut.  

Pada pelaksanaan tes hasil belajar sering terjadi ketidakadilan 

pengukuran hasil belajar, baik dari alat ukur yang digunakan maupun 

penyelenggaraannya. Kesalahan pengukuran ini mengakibatkan kekeliruan 

dalam pengambilan keputusan.  Dengan demikian dalam melaksanakan 

evaluasi pembelajaran, diperlukan alat ukur yang dapat mengukur dengan tepat 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Hasil tes yang diperoleh dengan cara 

yang tidak adil, tidak dapat memberikan informasi untuk mengetahui prestasi 

siswa yang sebenarnya, dan hasil tes seperti itu dapat memberikan informasi 

yang keliru mengenai keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, harus 

dipersiapkan alat ukur berupa perangkat tes yang sahih dan terandal, serta 

berlaku adil dalam mengevaluasi keberhasilan belajar para siswa. Adil di sini 

mempunyai arti tidak terjadi kesalahan pengukuran kemampuan siswa yang 

diakibatkan oleh kesalahan alat ukur yang digunakan serta cara 

penyelenggaraannya.  

Untuk mendapatkan informasi yang adil bagi setiap siswa maka 

diperlukan alat ukur yang adil pula. Perangkat tes yang baik adalah perangkat 

tes yang dapat mengestimasi kemampuan seseorang dengan kesalahan 

pengukuran sekecil-kecilnya. Oleh karena itu diperlukan sistem tes yang adil 

yang memberikan perlakuan yang mempertimbangkan kompetensi untuk 
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semua siswa, sehingga siswa yang mempunyai kompetensi yang sama akan 

memperoleh sekor tes yang sama, pada skala ukur yang sama. Siswa yang 

pandai akan mempunyai sekor lebih tinggi daripada siswa yang kurang pandai. 

Dengan demikian variasi sekor yang diperoleh menggambarkan variasi 

kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran yang telah diajarkan, 

sehingga diperlukan suatu teknik penyelenggaraan tes dengan 

mempertimbangkan sistem tes yang adil.  

Dalam setiap proses belajar diperlukan penilaian agar peningkatan 

kemampuan siswa dapat terukur dengan jelas. Tes objektif merupakan salah 

satu tes yang digunakan untuk menilai peningkatan kemampuan siswa. Tes 

objektif ialah tes yang dibuat sedemikian rupa agar hasil tes tersebut dapat 

dinilai secara objektif, sehingga jika  tes tersebut dinilai oleh siapapun, akan 

menghasilkan skor yang sama. Tes objektif disebut juga sebagai short-answer 

test karena jawabannya pendek-pendek dan ringkas. Ada beberapa bentuk dari 

tes objektif ini, yaitu, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan pilihan 

berganda. Di dalam bentuk objektif telah tersedia kemungkinan-kemungkinan 

jawaban (options) yang dapat di pilih, kecuali pada bentuk jawaban singkat.      

A. Perumusan Kisi – Kisi   

         Kisi-kisi atau table of specification adalah deskripsi mengenai informasi 

serta ruang lingkup dari materi pelajaran yang digunakan sebagai pedoman 

untuk menulis soal atau matriks soal menjadi tes. Pembuatan kisi-kisi memiliki 

tujuan untuk menentukan ruang lingkup dalam menulis soal    agar 

menghasilkan perangkat tes yang sesuai dengan indikator. 

Kisi kisi tes objektif dibuat berdasarkan tujuan dan ruang lingkup materi serta 

bentuk tes objektif yang akan diberikan kepada siswa. Tes  objektif  dapat 

berbentuk  benar-salah, benar salah berumpun, menjodohkan, pilihan ganda, 

pilihan ganda sebab akibat, pilihan ganda kompleks.  Perangkat tes dapat 

seluruhnya dibuat dalam bentuk pilihan ganda atau    beberapa variasi bentuk 

tes objektif tergantung kepada kebutuhannya.   

 

Syarat Kisi – kisi   

1. Dapat mewakili isi silabus atau kurikulum. 

2. Komponen-komponen diuraikan secara jelas. 
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3. Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuat soalnya. 

4. Sesuai dengan indikator. 

Komponen kisi – kisi  

1. Jenis sekolah/jenjang sekolah. 

2. Program/jurusan. 

3. Bidang studi/mata pelajaran. 

4. Tahun ajaran. 

5. Jumlah soal. 

6. Bentuk soal. 

7. Standar Kompetensi. 

8. Materi 

9. Indikator 

10. Nomor urut soal 

          Perlu diperhatikan pula dalam pembuatan kisi-kisi agar memenuhi 

kemampuan kognitif siswa yang mengacu kepada teori Bloom tentang kognitif 

yaitu: 

i. C1 : Pengetahuan 

ii. C2 : Pemahaman 

iii. C3 : Penerapan 

iv. C4 : Analisis 

v. C5 : Sintesis 

vi. C6 : Evaluasi 

 

 

Catatan:  teori Bloom setelah  direvisi, C5 menjadi evaluasi dan C6 
menjadi kreatif 

 
        Dibawah ini dapat dilihat contoh pembuatan kisi-kisi dalam bentuk matrik 

dengan bentuk tes objektif yang bervariasi dan nomor soal dibuat berurutan 

sesuai dengan bentuk soal dan indikator.  

Contoh Metrik Kisi-Kisi. 
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n karakteristik 
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beraturan  
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Keterangan:  
C1: pengetahuan  C4: anailisis 

C2: pemahaman  C5: sintesis 

C3: penerapan   C6: evaluasi
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B. MENGEMBANGKAN BUTIR-BUTIR SOAL TES OBJEKTIF DENGAN 

BERBAGAI RAGAM 

  

 1. BENAR - SALAH 

 

Bentuk tes benar-salah merupakan bentuk tes objektif yang memiliki 

tujuan untuk mengukur hasil belajar yang relatif sederhana. Misalnya  

mengukur kemampuan  tentang pengetahuan berupa hafalan seperti definisi, 

persamaan, mengelompokan, mengidentifikasi kebenaran pernyataan fakta, 

konsep, prinsip. Bentuk tes objektif benar salah ini dibuat berupa pernyataan.   

Bentuk tes objektif benar salah memiliki keunggulan  dalam  

pemeriksaan soal yang dapat dilakukan dengan cepat dan  soal dapat disusun 

dengan mudah.  Namun bentuk tes objektif benar salah ini memiliki beberapa 

kelemahan, diantaranya kemungkinan siswa menebak 50%, kurang dapat 

mengukur aspek berpikir tingkat tinggi dan banyak masalah yang tidak dapat 

dijawab dengan dua kemungkinan. 

Kaidah penulisan tes objektif benar salah adalah; 

• Hindarkan pernyataan yang terlalu umum 

• Hindarkan pernyataan negatif ganda 

• Hindari menggunakan kata kadang-kadang 

• Usahakan agar kalimat tidak terlalu panjang 

• Susun pernyataan benar-salah secara acak 

 

CONTOH  BENTUK SOAL BENAR - SALAH 

1. (B) – (S) Cahaya yang arah getarnya terserap disebut cahaya 

terpolarisasi    

2. (B) – (S) Jika sebuah benda diletakkan didepan cermin cembung, 

maka sifat bayangannya selalu menghasilkan bayangan 

maya, tegak dan diperkecil. 

3. (B) – (S) Di galaksi Bima Sakti hanya terdapat sembilan buah planet. 

4. (B) – (S) Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap, tidak 

memiliki percepatan, serta tidak memiliki kecepatan awal 
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maka gerak benda ini merupakan gerak lurus berubah 

beraturan. 

5. (B) – (S) Benda dikatakan melayang jika massa jenis benda lebih 

besar dari pada massa jenis zat cair    

6. (B) – (S) Pemantulan sempurna hanya terjadi jika sinar dibiaskan 

sebesar 90o dari garis normal. 

7.   (B) – (S) Partikel listrik negatif disebut elektron 

8.   (B) – (S) Sudut  yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang   

dengan sinar akhir dalam prisma di sebut pemantulan.  

9.   (B) – (S) Kecepatan adalah waktu yang diperlukan benda untuk  

menempuh jarak tertentu.  

10. (B) – (S)  Jika sebuah benda bermassa 10 kg dan percepatan 

grafitasi di tempat tersebut adalah 10 m/s2. maka berat 

benda tersebut adalah 20 N 

 

CONTOH BENAR SALAH BERUMPUN   

11. Manakah dari nama benda langit berikut ini yang termasuk planet   

 (B) – (S) asteroid 

 (B) – (S) komet 

 (B) – (S) Bulan 

 (B) – (S) saturnus  

 (B) – (S) pluto 

 

2. BENTUK TES OBJEKTIF  MENJODOHKAN 

 

Bentuk tes objektif menjodohkan digunakan untuk mengukur 

kemampuan mengidentifikasi antara dua hal yang berhubungan. Keunggulan 

tes objektif menjodohkan diantaranya pengkoreksian dapat dilakukan dengan 

cepat dan dapat mengukur ruang lingkup materi yang lebih luas. Tetapi memiliki 

kelemahan diantaranya hanya mengukur hal-hal yang didasarkan atas fakta 

dan hafalan serta sukar untuk menentukan materi. 

Kaidah  dalam membuat tes objektif bentuk menjodohkan yaitu: 

• Terdiri atas dua kelompok pernyataan yang paralel 
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• Kelompok satu   merupakan bagian yang berisi dari soal-soal yang harus 

dicari jawabannya 

• Kelompok dua  merupakan bagian yang berisi jawaban soal-soal   

• Jumlah   jawaban   lebih banyak dari pada jumlah soal   

• Hendaknya materi yang diberikan berasal dari hal yang sama (homogen) 

• Usahakan agar pernyataan dan jawaban mudah dimengerti 

 

CONTOH SOAL MENJODOHKAN 

Petunjuk : 

Jodohkanlah kolom pertanyaan dengan kolom jawaban dengan cara mengisi 

salah satu Abjad yang ada dikolom jawaban yang menurut anda benar 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

Banyaknya muatan listrik  yang mengalir 

setiap satuan waktu   (G) 

Cara memasang Amperemeter saat mengukur 

Arus listrik dalam rangkaian listrik   (D)   

Pemasangan hambatan listrik agar dihasilkan 

hambatan yang kecil   (F) 

Alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan 

listrik   (B) 

Alat yang dapat digunakan untuk mengukur 

hambatan, arus, dan tegangan   (A) 

A. Avometer 

B. Voltmeter 

C. Amperemeter  

D. Seri 

E. Hambatan 

F. Peralel 

G. Arus listrik 

H. Beda potensial 

 

 

3. BENTUK SOAL PILIHAN GANDA 

 

Bentuk soal pilihan ganda merupakan bentuk soal yang paling banyak 

digunakan dalam perangkat tes untuk ujian, karena memiliki keunggulan 

diantaranya materi yang diujikan dapat mencakup sebagian besar dari bahan 

pembelajaran yang telah diberikan dan jawaban siswa dapat dikoreksi dengan 

mudah dan cepat serta objektif. Tetapi  tes bentuk pilihan ganda ini memiliki 

kelemahan diantaranya kemungkinan menebak sangat besar, proses berpikir 
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siswa tidak dapat dilihat dengan nyata, dan pembuatan soal memerlukan 

waktu, tenaga dan biaya yang tinggi.  

 

Kaidah penulisan bentuk pilihan ganda: 

Soal pilihan ganda merupakan bentuk tes yang hanya memiliki satu jawaban 

yang benar atau paling tepat dari beberapa pilihan (options) yang diberikan. 

Struktur soal pilihan ganda adalah: 

1. Ada pertanyaan atau pernyataan yang berisi permasalahan yang akan 

ditanyakan. 

2. Ada sejumlah pilihan atau alternatif jawaban.  

3. Hanya memiliki satu jawaban yang paling benar atau tepat yang disebut 

sebagai kunci jawaban.  

4. Ada distraktor, yaitu jawaban-jawaban pengecoh atau lain selain kunci 

jawaban.  

  

Terdapat bentuk soal pilihan ganda lain yaitu bentuk soal pilihan ganda 

sebab akibat dan pilihan ganda kompleks. Kaidah bentuk soal pilihan ganda 

sebab akibat adalah:  

• siswa dituntut untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara 

pernyataan pertama yang merupakan akibat dan pernyataan kedua  

yang merupakan sebab 

• Kedua pernyataan (pertama dan kedua) dihubungkan dengan kata 

sebab   

 

 

CONTOH SOAL PILIHAN GANDA 

 

17. Siswa melakukan percobaan  dengan menjatuhkan bola dari ketinggian  

yang berbeda-beda yang terletak di lantai licin yang sama secara 

bergantian. Pada setiap percobaan, percepatan bola ditentukan dengan 

mengukur jarak dan waktu yang dibutuhkan sehingga menghasilkan data 

seperti tabel di  bawah ini.   
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Tinggi 

(m) 

Kecepatan 

(m/s) 

 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

 

6,32 

8,94 

11,56 

…. 

…. 

 

Berapakah kecepatan yang timbul bila bola dijatuhkan pada ketinggian  

10m ? 

a. 16,14 m/s2 

b. 16,16 m/s2 C 

c. 16,80  m/s2 

d. 16,20 m/s2 

e. 14,22 m/s2 

 

18. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap  8 

m/ s2. Jika v adalah kecepatan sesaat pada akhir dalam 5 detik. Dan S 

adalah jarak yang ditempuh dalam 5 detik dari keadaan diam, maka 

besarnya v dan S  adalah … 

 a. 4 m/s dan 100 m  b. 40 m/s dan 100 m c. 40 m/s dan 60 

  

      d. 40 m/s dan 10 m  e. 100 m/s dan 4  m       B 

19. Jika benda yang massa jenisnya lebih kecil dibandingkan massa jenis 

air dimasukkan kedalam air, maka benda tersebut akan … 

 a. Melayang    b. Mengapung    

c. Tenggelam                   d. Berputar    

  e. Timbul tenggelam  B 

 

20. Waktu revolusi bumi terhadap matahari adalah … 

a. 365  hari   b. 365 ¼ hari   c.  366 hari 

d. 366 ¼ hari   e. 366 ½  hari   B 
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21. Dibawah ini salah satu bentuk pemanfaatan radioaktif  yang digunakan 

secara positif, kecuali… 

a. Pembangkit listrik  

b. Pemandulan hama tanaman 

c. Bahan bakar 

d. Mendeteksi tumor     E 

e. Pembuatan bom atom 

22. Sebuah alat listrik yang terdiri dari dua buah lempeng konduktor dan 

isolator serta berfungsi untuk untuk menyimpan muatan listrik. Selain itu 

juga alat listrik ini pada umumnya hanya bisa di lewati oleh arus listrik 

bolak-balik (AC), maka alat listrik ini bernama … 

a. Resistor   b. Kapasitor   c Saklar 

d. Diode   e. Transistor   B 

23.  Banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu dinamakan … 

a. Kapasitansi   b. Kuat arus   c. 

Tagangan 

d. Daya    e. Hambatan   B 

       24. Untuk membuat tegangan yang besar, sebaiknya tiga buah baterai di 

pasang … 

a. Seri     

b. Parallel    

c. 2 buah dipasang seri lalu diparallel   A 

d. 2 buah dipasang parallel lalu diseri 

e. Parallel lalu ditambah dengan 2 buah lampu 

CONTOH SOAL PILIHAN GANDA SEBAB-AKIBAT 

PETUNJUK 

A. jika  pernyataan pertama betul, pernyataan kedua betul dan kedua-

duanya mempunyai hubungan sebab – akibat  

B. jika  pernyataan pertama betul, pernyataan kedua betul , tetapi   kedua-

duanya tidak mempunyai hubungan sebab- akibat 

C. jika  salah satu dari kedua pernyataan salah 

D.  jika  kedua pernyataan salah 
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25. Pada gerak jatuh bebas, bila dua buah benda yang memiliki massa 

berbeda dijatuhkan dari ketinggian tertentu maka benda yang lebih berat 

akan jatuh terlebih dahulu 

SEBAB 

Dalam gerak jatuh bebas massa benda tidak mempengaruhi waktu jatuh 

C 

26. Matahari selalu terbit di sebelah timur dan tenggelam disebelah barat 

SEBAB  

Bumi selalu beredar (berevolusi) mengelilingi matahari  B 

27. Membuka tutup botol minuman soda yang sebelumnya direndam 

dengan menggunakan air   hangat membutuhkan tenaga yang relatif 

kecil   

SEBAB 

Tutup botol yang terbuat dari besi lebih mudah memuai ketimbang botol 

yang terbuat dari kaca  A 

28. Sebuah benda di taruh didepan cermin cembung sejauh 50 cm akan 

menghasilkan bayangan sejauh 25 cm di  depan cermin cembung. Maka 

fokus cermin cembung tersebut adalah 16,7 cm 

SEBAB A 

Untuk mencari fokus dapat menggunakan rumus 1/f = 1/s + 1/s‟ dengan f 

adalah fokus, s adalah jarak benda dari cermin dan s‟ adalah jarak 

bayangnan daricermin 

    29. Pada sebuah rangkaian listrik, jika  tegangan diperbesar  maka arus 

listrik akan semakin besar    D 

SEBAB 

Hubungan antara arus dan tegangan adalah berbanding lurus  

30. Radium adalah zat radio aktif alam yang memiliki nomor atom yang besar 

SEBAB  

Suatu inti yang memiliki  nomor atom  besar mempunyai kecenderungan 

lebih tidak stabil dibandingkan dengan inti yang nomor atomnya kecil

 B 

31. Menurut teori Bohr, atom tersusun seperti susunan tata surya 

SEBAB 
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Gaya tarik menarik antara inti atom dan elektron yang mengelilinginya 

berbanding terbalik dengan pangkat dua jarak antara inti dan elektron

 B 

  

SOAL PILIHAN GANDA KOMPLEKS 

PETUNJUK 

A. Jika hanya (1), (2), dan (3) betul 

B.  Jika hanya (1) dan (3) betul 

C. Jika hanya (2) dan (4) betul 

D. Jika hanya (4) betul 

E. Jika semuanya benar 

 

32. Sebuah lampu dengan “60 W – 220 V”, dipasang pada tegangan 110 V, 

maka : 

(1). Daya yang digunakan lampu 54,4 watt 

(2). Lampu lebih redup. 

(3). Arus yang melalui lampu 0,6 A.   C 

(4). Hambatan lampu tetap 407,41 ohm 

 

33. Frekuwensi suara suatu sumber oleh seseorang akan terdengar   

(1). Bertambah jika sumber diam dan pendengar mendekati sumber. 

(2). Berkurang jika sumber menjauhi pendengar dan pendengar diam. 

(3). Bertambah jika sumber dan pendengar bergerak searah dengan 

kelajuan sumber lebih lambat dari kelajuan pendengar. 

(4). Tetap jika sumber dan pendengar diam, tetapi medium bergerak 

relatif menuju pendengar.   E 

34. Apabila sebuah bola pejal dapat bergerak dengan bebas dari puncak 

suatu bidang miring yang licin (koefisien gesek nol), maka : 

 (1) Bola akan menggelinding dan mengelincir 

 (2) Bola akan menggelincir 

 (3) Bola akan menggelinding   C 

 (4) Hukum kekelan energi berlaku untuk gerak bola ini 

35. Postulat Einstein adalah : 
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(1) Massa benda tidak konstan 

(2) Waktu yang dialami oleh benda yang diam dan waktu yang dialami 

oleh beneda yang bergerak tidak sama. 

(3) Panjang suatu benda yang diam dan panjang benda yang sedang 

bergerak tidak sama   D 

(4) Kecepatan cahaya dalam ruang vacum yang dipancarkan oleh 

sumber cahaya dalam keadaan diam dan sumber cahaya dalam 

keadaan bergerak adalah sama  

  

C. ANALISIS SOAL MENURUT TINGKAT KESUKARAN DAN DAYA 

PEMBEDA 

  

 a. Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal   

  

  Setelah kisi-kisi perangkat tes tersusun dan butir soal tersusun 

seperti contoh di atas selanjutnya butir soal tersebut dianalisis menurut  tingkat 

kesukaran dan daya pembeda  untuk setiap butir soal. Tingkat kesukaran 

adalah proporsi jumlah peserta tes yang menjawab benar atau perbandingan 

jumlah peserta tes yang menjawab benar dengan jumlah peserta tes 

seluruhnya. Analisis tingkat kesukaran butir soal diawali dengan menghitung 

tingkat kesukaran butir soal masing-masing perangkat tes. Tingkat kesukaran 

butir soal dihitung dengan menggunakan rumus. 

     

    P =              

 

 Hasil perhitungan tingkat kesukaran dilanjutkan dengan diklasifikasi butir 

soal menurut tingkat kesukarannya, yaitu: 

 

TINGKAT KESUKARAN KLASIFIKASI 

P <  0,25 

0,25 < P < 0,75 

P > 0,75 

Butir soal sukar 

Butir soal sedang 

Butir soal mudah 

 

Jumlah peserta yang menjawab benar 
 

Jumlah peserta 
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Keterangan 

P =  tingkat kesukaran 

 

b. Analisis Daya Pembeda Butir Soal  

  Daya pembeda adalah Indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan 

butir soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi dengan kelompok 

yang berprestasi rendah.  Fungsinya adalah untuk menentukan dapat 

tidaknya suatu soal membedakan kelompok peserta tes yang berkemampuan 

tinggi dan kelompok peserta yang berkemampuan rendah. Untuk menunjukkan 

kelompok tersebut, daya pembeda akan menunjukkan angka dari 1 sampai -1. 

Tanda negatif menunjukkan bahwa peserta tes yang berkemampuan rendah, 

rata-rata mampu menjawab soal tersebut dengan benar, sedangkan peserta tes 

yang berkemampuan tinggi, rata-rata tidak bisa menjawab soal tersebut. 

Dengan demikian tanda negatif menunjukkan terbaliknya kualitas peserta tes.   

Langkah – langkah untuk menghitung daya pembeda : 

a. Susunlah urutan peserta tes berdasarkan skor yang diperoleh, mulai dari 

skor tinggi sampai skor rendah. 

b. Bagilah peserta tes menjadi dua kelompok yang sama jumlahnya 

berdasarkan urutan skor. Kelompok yang mempunyai skor tinggi 

dinamakan kelompok atas, dan kelompok yang lebih rendah dinamakan 

kelompok bawah. Jika peserta berjumlah ganjil, maka peserta yang 

berada ditengah-tengah tidak usah dimasukan. Jika jumlah peserta cukup 

besar (> 50), maka diambil 27 % dari urutan nilai teratas menjadi 

kelompok atas, dan 27 % nilai terendah menjadi kelompok bawah. 

c. Hitunglah proporsi jawaban benar untuk kelompok atas (pA) dengan cara 

jumlah yang menjawab soal dengan benar pada kelompok atas dibagi 

dengan banyaknya siswa kelompok atas. Dan begitu juga untuk kelompok 

bawah.(pB) 

d. Maka untuk mendapatkan daya pembeda adalah dengan mengurangi pA 

dengan pB                

   Jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar 
     Pada kelompok atas 
  (pA) = ________________________________________ 
    jumlah siswa kelompok atas 
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Selanjutnya hasil perhitungan daya pembeda diklasifikasikan dengan ketentuan 

sebagai berikut; 

 

DAYA PEMBEDA KLASIFIKASI 

Dp > 0,30 

0,29 > Dp > 0,10 

Dp < 0,10 

Diterima  

Perlu revisi 

Ditolak 

 

Keterangan : 

D = daya pembeda  

 

 

D.VALIDITAS DAN RELIABILITAS SOAL OBJEKTIF 

 

     Analisis butir tes selain menggunakan tingkat kesukaran dan 

daya pembeda dapat pula dengan menggunakan cara lain yaitu validitas dan 

reliabilitas. Validitas   adalah apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak 

diukur (valid).      

 Ada beberapa jenis Validitas yaitu : 

1. Content Validity (validitas isi) 

  Soal dikatakan valid bila soal tersebut telah memenuhi atau sesuai 

dengan tujuan, misalnya isi kurikulum atau standar kompetensi, kompetensi 

dasar, dan indikator yang ingin dicapai. Contohnya, soal fisika akan dikatakan 

valid secara isi apabila hanya mengukur kemampuan fisikanya saja. Misal 

untuk soal alat optik (mata), seorang peserta tes harus menerangkan 

bagaimana proses mata dapat melihat suatu objek serta penggambaran 

bayangan pada mata. Bukannya menerangkan tentang saraf dan lain halnya 

seperti yang diterangkan oleh mata pelajaran Biologi. Validitas isi ini dapat 

dilakukan melalui telaah oleh beberapa teman sejawat atau ahli dibidangnya, 

sehingga diperoleh ketepatan butir soal dengan apa yang hendak diukur. 

  

2. Construct Validity ( Validitas Konstruk) 

   Validitas konstruk adalah sejauhmana tes mengungkapkan suatu 

konstruk teori yang hendak diukur. Misalnya aspek yang ingin diukur dari 
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peserta tes adalah kemampuan keterampilan proses sains, maka soal yang 

harus dibuat adalah yang berkaitan dengan  keterampilan proses sains seperti 

menemukan hubungan antara variabel, menyimpulkan hasil percobaan, 

mengabstraksikan suatu fenomena alam.  Validitas konstruk  ini dapat 

dilakukan melalui telaah oleh beberapa  teman sejawat atau ahli dibidangnya, 

sehingga diperoleh ketepatan butir soal dengan apa yang hendak diukur. 

 

3. Predictive Validity 

Suatu tes dikatakan memiliki Predictive Validity jika hasil tes  itu dapat 

meramalkan dengan tepat keberhasilan seseorang. validitas prediksi berfungsi 

untuk memprediksi kemampuan seseorang. Validitas prediksi biasanya 

digunakan untuk mengetahui keahlian apa yang dimiliki oleh peserta tes. 

Contohnya jika seorang peserta tes mempunyai nilai yang tinggi pada mata 

pelajaran matematika, fisika, kimia, serta biologi dibandingkan mata pelajaran 

lain maka peserta tes tersebut akan diprediksi mampu bersaing di kelas IPA. 

 

4. Concurrent Validity ( Validitas Konkuren)  

  Suatu tes dikatakan memiliki concurrent Validity apabila hasilnya 

mempunyai korelasi yang tinggi dengan hasil suatu alat ukur lain yang sudah 

teruji kualitasnya pada bidang dan sampel yang sama. Validitas ini disebut 

sebagai validitas empiris. Validitas Konkuren dinyatakan dengan angka korelasi 

koefisien (r).  

 

 Langkah-langkah untuk  menentukan validitas suatu perangkat tes dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Menentukan proporsi jawaban benar (p) yaitu dengan cara 

 

     p =  

 

2. Menentukan proporsi jawaban salah (q) yaitu dengan cara 

  

 

q =  

Jumlah peserta yang menjawab benar 
 

Jumlah peserta 

Jumlah peserta yang menjawab salah 
 

Jumlah peserta 
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atau 

q = 1 – p  

3. Menentukan rerata skor total dengan cara 

 

   Mt =  

 

4. Menentukan rerata skor peserta tes yang menjawab benaryaitu 

dengan cara 

  

 Mp =  

 

 

5.  Menentukan standar deviasi 

SD = 

 

N

N

X
X

2

2 


 

Dimana : 

SD  : Standar deviasi total skor peserta tes 

ΣX  : Jumlah skor setiap peserta tes 

ΣX2  : Jumlah skor kuadrat setiap peserta tes 

N   : Banyaknya peserta tes 

 

 

6. Menentukan validitas tes dengan korelasi   biserial 

q

p

SD

MM
r TP
bis 


  

Validitas suatu tes sama saja dengan daya pembeda suatu butir tes  terhadap 

skor total, sehingga jika korelasi menghasilkan nilai 0,6 artinya  butir tes 

tersebut memiliki nilai korelasi 0,6 terhadap skor total. Berdasarkan tabel 

korelasi maka   skor butir tersebut memiliki tingkat keterkaitan cukup tinggi 

terhadap skor total 

 

Nilai r Hubungan 

Jumlah skor total peserta 
Jumlah peserta yang menjawab benar pada butir soal 

tersebut 

Jumlah skor total peserta 
 

Jumlah peserta 
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0.8 – 1  Sangat Tinggi 

0.6 – 0.8 Tinggi 

0.4 – 0.6 Cukup 

0.2 – 0.4 Rendah            

0 – 0.2 Sangat Rendah / 

Tidak Signifikan 

 

Apabila nilai r = 0, maka perlu diteliti kembali butir soalnya. Mungkin butir soal 

terlalu mudah atau terlalu sukar. Apabila nilai r nya min (-), maka dapat 

dikatakan butir soal memiliki tujuan yang bertentangan dengan tujuan 

pengukuran.  

 

Di bawah ini diberikan contoh analisis butir soal dari hasil tes  10 soal pilihan 

ganda yang diujikan kepada 10 peserta tes pada  suatu kelas yang jawabannya 

telah diperiksa.   Siswa yang menjawab benar diberi skor 1 dan yang menjawab 

salah dibri skor 0. analisis hasil tes ini berupa tingkat kesukaran dan  daya 

pembeda 

 

Responden 
Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ 

Aming 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6 

Badrun 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6 

Cece. P 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6 

Entut  0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 

Fauzi 
Badillah 

1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5 

Gombloh 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 

Hans I. P 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5 

Ipung 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5 

Juri K 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5 

Kunti  L 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 

Np 6 4 4 5 6 4 4 5 7 7 52 

p 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 
 
 
 

Σ pq =2,36 

q 0,4 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 

pq 0,24 0,24 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24 0,25 0,21 0,21 
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           SD = 0,63 

                    

  Keterangan 

Np   = banyaknya siswa yang menjawab soal benar 

 Σ   = jumlah skor siswa yang menjawab benar 

 p   = proporsi peserta tes yang menjawab benar 

  

   p =  

 

 q   = proporsi peserta tes yang menjawab salah 

 

q  =       atau q = 1 – p  

 

 

a. Tingkat kesukaran         

    

    P =  

 

Maka tingkat kesukaran untuk soal nomor 9 adalah : 

P = 
10

8
 

     = 0,8 

jadi soal no 9   memiliki tingkat kesukaran = 0,8  berada pada p > 0,75 sehingga 

soal nomor 9 tergolong  mudah 

 

 

Sedangkan tingkat kesukaran untuk soal nomor 3 adalah : 

P = 
10

4
 

    = 0,4 

 jadi soal no 3  memiliki tingkat kesukaran = 0,4  berada pada 0,25  < p <  0,75 

sehingga soal nomor 3 tergolong sedang 

 

Jumlah peserta yang menjawab benar 
 

Jumlah peserta 

Jumlah peserta yang menjawab benar 
 

Jumlah peserta 

Jumlah peserta yang menjawab salah 
 

Jumlah peserta 



 

71 

b. Daya pembeda 

Untuk daya pembeda menggunakan pembagian kelompok 50% - 50%  

Responden 
Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ 

Ali 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6 

Badrun 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6 

Rosyid 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6 

Febri 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 

Risma 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5 

Rodi  0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 

Diana 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5 

Fida 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5 

Halim 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5 

Linda 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 

 

 

 Dp = pA – pB ;      Dimana pA = 

 

 

 

   pB  =  

 

Maka daya pembeda untuk soal nomer 9 adalah : 

    pA  = 6,0
5

3
  

    pB  = 8,0
5

4
               

   Dp = 0,6 - 0,8 = - 0,2  

 

Soal nomor 9 harus ditolak karena daya pembedanya bernilai negatif yang 

berarti bahwa peserta tes yang berkemampuan rendah, rata-rata mampu 

menjawab soal tersebut dengan benar, sedangkan peserta tes yang 

berkemampuan tinggi, rata-rata tidak bisa menjawab soal tersebut. Dengan 

demikian tanda negatif menunjukkan terbaliknya kualitas peserta tes, sehingga 

butir tes harus dibuang. 

Jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar 
 

Jumlah peserta 

Jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab benar 
 

Jumlah peserta 

50% kelompok 
atas 

50% kelompok 
bawah 
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Sedangkan daya pembeda untuk soal nomor 4 adalah 

   pA  = 6,0
5

3
      

  pB  = 4,0
5

2
          

Dp =   pA     -     pB    =    0,6 – 0,4 = 0,2 

 

Soal nomor 4 harus direvisi kembali karena daya pembeda 0,2  artinya kurang 

mampu membedakan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa 

yang memiliki kemampuan rendah   

 

6. Menentukan Validitas tes 

Untuk menentukan  validitas tes digunakan  korelasi biserial.  

Untuk butir soal nomor 1 

   Mt =              = 2,5
10

52
  

  

 Mp =  

 

 

 Mp =  5,5
6

33
  

 SD = 0,63 

Maka, 
q

p

SD

MM
r TP
bis 


 = 



4,0

6,0

63,0

2,55,5
0.583 

 

Artinya butir tes nomor 1 memiliki nilai korelasi 0,583 terhadap skor total. 

Berdasarkan tabel korelasi maka  skor butir tersebut memiliki tingkat keterkaitan   

cukup tinggi terhadap skor total. 

 

Menentukan Reliabilitas 

Jumlah skor total peserta yng menjawab benar 
Jumlah peserta yang menjawab benar  

Jumlah skor total peserta 
 

Jumlah peserta 
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  Ketika melakukan pengukuran kemampuan siswa kemungkinan besar 

terdapat kesalahan. Oleh karena itu perlu ditinjau ketepatan atau keajegan alat 

ukur yang digunakan. Misalnya untuk mengukur tebal pensil menggunakan 

jangka sorong. Dilakukan kapan saja dan dimana saja akan dihasilkan nilai 

yang relatif sama. Berbeda dengan pengukuran kemampuan siswa, 

kemungkinan beberapa kali pengukuran menghasilkan nilai yang  berbeda. 

Untuk memperoleh alat ukur yang baik maka  digunakanlah analisis reliabilitas. 

Artinya kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil 

yang relatif sama. Jadi reliabilitas adalah ketepatan atau keajegan suatu alat 

pengukuran dalam menilai sesuatu yang dinilainya.   

  Dalam perangkat tes yang berbentuk soal pilihan ganda dengan 

nilai yang dikotomi (benar =1 salah = 0) Pengujian reliabilitas   perangkat  

dianalisis   dengan menggunakan rumus KR 20  atau rumus KR 21. di bawah 

ini dijabarkan menggunakan rumus KR 20 dengan rumus (1). 

                                         K-R.20 = 






 

 2

2

1 SD

pqSD

n

n
 

Dimana :  SD2 = 

 

N

N

X
X

2

2 


 

Keterangan : 

K-R.20      :  Reliabilitas dengan rumus Kuder – Richardson 20 

n      : Banyaknya soal dalam perangkat tes 

p   : Proporsi peserta yang menjawab benar 

q    : (1  - p) proporsi siswa yang menjawab salah 

SD  : Standar deviasi skor total seluruh peserta 

K – R.20 =   



2

2

63,0

35,263,0

9

10
-5,47                                            

  

E.PERAKITAN SOAL  TES OBJEKTIF 

Agar skor tes yang diperoleh dapat dipercaya, diperlukan banyak butir soal. 

Sebab itu, dalam penyajian butir – butir soal perlu dirakit menjadi suatu alat 

ukur yang terpadu. Hal–hal yang mempengaruhi validitas skor seperti urutan 
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nomor soal, pengelompokan bentuk – bentuk soal, “lay-out”, dan sebagainya 

harus diperhatikan dalam perakitan soal menjadi sebuah tes. 

Kisi-kisi butir soal dan butir-butir yang telah tersusun seperti contoh di 

atas  di validasi kepada teman sejawat atau ahli bidang studi. Misalnya kepada  

teman  mengajar pelajaran fisika di sekolah tempat mengajar atau kepada 

instruktur pelatihan fisika atau guru inti. Validasi yang perlu dilakukan adalah 

validasi secara kualitatif yaitu validasi  isi, validasi konstruk dan validasi  

bahasa. Validasi isi yaitu kesesuaian antara kisi-kisi dengan  indikator, dan 

kesesuaian butir soal dengan   indikator, kesesuaian butir soal dengan tujuan 

yang kendak dicapai. Validasi konstruk adalah  kesesuaian antara butir soal 

dengan ranah kognitif atau kemampuan keterampilan proses sains. Validasi 

bahasa adalah kesesuaian bahasa yang digunakan dalam pertanyaan atau 

pernyataan agar tidak memiliki pengertian ganda dan sesuai dengan Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD). 

 Validasi secara kualitatif  disarankan minimal  kepada 3 orang, tetapi 

kalau mendapat kesulitan mencari teman/ahli untuk memvalidasi, bisa 

dilakukan   paling sedikit satu orang. Dibawah ini dapat dilihat contoh validasi 

secara kualitatif   

  Tabel . Validasi teman sejawat/ahli untuk  bentuk tes objektif 

 

No 
butir 
soal 

Validasi konten Validasi konstruk Bahasa keterangan 

Baik  Diperba
iki 

dibuang Baik  diperb
aiki 

dibuang Baik  diperb
aiki 

dibuang 

1            

2            
3            
4           
5           
6           
7           
           
           

Dst           

Setelah  validasi teman sejawat,  butir soal direvisi sesuai dengan saran 

teman sejawat atau ahli. Saat memperbaiki perlu diperhatikan kembali 

kesesuian dengan kisi-kisi dan indikator yang diharapkan.  Soal yang dipakai 

adalah soal yang baik. Setelah itu di kelompokan menurut urutan materi, tingkat 

kesukaran,   disusun mulai dari yang mudah ke yang sulit, mulai dari yang 
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umum ke yang khusus. Selain itu harus disusun berdasarkan format, mulai dari 

soal benar-salah, menjodohkan, isian singkat, pilihan ganda biasa, pilihan 

ganda sebab akibat, pilihan ganda kompleks.   

 

 

F. PEDOMAN PENSKORAN TES KOGNITIF 

   

 Cara penskoran tes untuk tiap bentuk tes objektif berbeda-beda, 

diantaranya  

1. Tes Benar Salah. 

Pada soal benar salah hanya ada dua opsion jawaban Benar atau Salah. 

Setiap item tes diberi skor maksimal satu (1). jadi apabila seorang siswa  

menjawab soal dengan betul sesuai dengn kunci jawabannya maka diberi 

skor 1. dan yang menjawab soal dengan salah tidak sesuai dengan kunci 

jawabannya maka diberi nilai nol (0). Maka skor yang diperoleh siswa 

tersebut adalah jumlah jawaban siswa  dengan benar. 

Contoh: 

Hairunnisa mengerjakan tes berbentuk soal benar salah    sebanyak 20 

butir. Jawaban Hairunnisa yang betul (sesuai dengan kunci jawaban)   16 

dan yang salah  4. Maka skor yang diperoleh  Hairunnisa  adalah 16 

 

Tetapi untuk kepentingan tes tertentu misalnya tes potensi akademik, 

perhitungan skor benar salah menggunakan rumus:   

  S = R - W 

Keterangan 

S = Skor  yang diperoleh siswa 

R  = Jumlah jawaban peserta tes yang   benar 

W = Jumlah jawaban peserta tes yang salah 

   

2. Tes Menjodohkan 

Pada tes menjodohkan   cara memberi skor sama  dengan   tes benar 

salah.  Setiap item tes diberi skor maksimal satu (1). jadi apabila seorang 

siswa  menjawab soal dengan betul sesuai dengn kunci jawabannya maka 
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diberi skor 1. dan yang menjawab soal dengan salah tidak sesuai dengan 

kunci jawabannya maka diberi nilai nol (0).  Jawaban yang benar 

merupakan skor yang diperolehnya.  

 S = R 

Keterangan 

S  = Skor yang diperoleh siswa 

R = Jumlah jawaban peserta tes yang  benar 

  

Contoh: 

Hairunnisa mengerjakan tes berbentuk soal menjodohkan   sebanyak 10 

butir. Jawaban Hairunnisa yang betul (sesuai dengan kunci jawaban)   7 

dan yang salah  3. Maka skor yang diperoleh  Hairunnisa  adalah 7 

  

3. Tes Pilihan Ganda  

Pada tes pilihan ganda    cara memberi skor sama  dengan   tes benar 

salah dan menjodohkan.  Setiap item tes diberi skor maksimal satu (1). 

jadi apabila seorang siswa  menjawab soal dengan betul sesuai dengn 

kunci jawabannya maka diberi skor 1. dan yang menjawab soal dengan 

salah tidak sesuai dengan kunci jawabannya maka diberi nilai nol (0).  

Jawaban yang benar merupakan skor yang diperolehnya.  

Tetapi untuk kepentingan UAN, SPMB, banyaknya distraktor atau pilihan 

jawaban menentukan skor. Cara menghitungnya menggunakan Item 

Respon Teori (IRT).  Modul ini tidak membahas IRT. 

 

Skor akhir yang diperoleh siswa   

Jika siswa mengerjakan satu perangkat tes dengan bentuk tes objektif  

seluruhnya dengan jumlah  50 butri soal dengan rincian sebagai berikut:   

Bentuk Soal  benar salah    20 soal 

Bentuk soal menjodohkan  10 soal 

Bentuk soal pilihan ganda   20 soal 

Jadi skor maksimum satu set perangkat tes adalah 50 

Jika siswa tersebut mampu menjawab benar dari : 

Bentuk Soal  benar salah    16 soal 
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Bentuk soal menjodohkan    7 soal 

Bentuk soal pilihan ganda   15 soal 

Maka skor total jawban yang benar  siswa tersebut adalah  42 

Skor yang diperoleh siswa tidak otomatis menjadi nilai tetapi harus 

dikonversi dulu. Banyak cara untuk  mengkonversi skor menjadi nilai, salah 

satunya yang sederhana yaitu menggunakan kriteria dalam bentuk 

presentase. 

Skor total jawaban benar siswa 

           Konversi  Nilai    =   ----------------------------------------     X 100% 

skor maksimum  perangkat tes 

  Jadi siswa yang memperoleh skor 42 setelah dikonversi nilainya menjadi: 

42 
----   X 100%  = 84   
50 
 

Latihan  

Dibawah ini terdapat tabel jawaban siswa yang mengerjakan perangkat tes 

dengan  10 soal pilihan ganda yang diujikan kepada 10 peserta tes pada 

suatu kelas.  Skor maksimal pada tes ini adalah 100. Jawablah soal nomor 1 

– 5 dengan menggunakan tabel dibawah ini . 

Responden 
Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Zeus  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Wome    1 1 1 0 0 1 1 0 1 1  

Ridwan  1 0 1 1 1 1 1 1 0 0  

Yuli  1 1 1 0 1 0 0 0 1 0  

Xina  1 0 0 1 0 0 1 1 0 1  

Vina  1 0 1 1 1 0 0 1 0 0  

Ujo  1 0 0 0 1 1 0 1 1 0  

Tina  1 0 1 1 0 0 1 0 0 1  

Sumanto  1 1 0 0 0 0 0 1 0 1  

Qori  1 0 0 0 1 0 0 0 1 1  

 

1. Dari tabel di atas buatlah  analisis tingkat kesukaran untuk semua   butir soal.    

2. Dari tabel di atas buatlah  analisis daya pembeda untuk butir soal 1, 2 dan 7 ! 
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3. Dari tabel di atas buatlah analisis reliabilitasnya !  

 
Jawaban 
 
 
1. taraf kesukaran      P =  

 
 

Responden 
Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Σ 

Zeus  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

Wome    1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 

Ridwan  1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 7 

Yuli  1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6 

Xina  1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 5 

Vina  1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5 

Ujo  1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 

Tina  1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5 

Sumanto  1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 

Qori  1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 

P 1 0,3 0,6 0,5 0,6 0,3 0,5 0,8 0,5 0,6  

Taraf 
kesukaran 

Mudah sukar sedang sedang sedang sukar sedang mudah sedang sedang  

 
P = taraf kesukaran 
 

2. Daya pembeda 

 dengan menggunakan 50% - 50%  

Tabel 50% atas 
 

Responden 
Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zeus  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Wome    1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

Ridwan  1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

Yuli  1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

Xina  1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 

PA 1 0,4 0,8 0,6 0,6 0,4 0,8 1 0,6 0,6 

 
PA =  

Tabel 50% bawah 
   

 Tabel 50% bawah 

Responden 
Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jumlah peserta yang menjawab benar 
 

Jumlah peserta 

Jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar 
 

Jumlah peserta 
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Vina  1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

Ujo  1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

Tina  1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Sumanto  1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Qori  1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

   PB 1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,2 0,2 0,6 0,4 0,6 

 
 

PB = 
 
 
 

Maka untuk soal nomor 1 daya pembedanya adalah 

PA - PB  = 1 – 1 = 0     Ditolak 

untuk soal nomor 2 daya pembedanya adalah 

PA - PB  = 0,4 – 0,2 = 0,2    Direvisi 

untuk soal nomor 7 daya pembedanya adalah 

PA - PB  = 0,8 – 0,2 = 0,6    Diterima 

3. Realibilitasnya dengan menggunakan rumus K – R20 
      

Responden 
Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ  

Zeus  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

Wome    1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 

Ridwan  1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 7 

Yuli  1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6 

Xina  1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 5 

Vina  1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5 

Ujo  1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 

Tina  1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5 

Sumanto  1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 

Qori  1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 

p 1 0,3 0,6 0,5 0,6 0,3 0,5 0,8 0,5 0,6  

q 0 0,7 0,4 0,5 0,4 0,7 0,5 0,2 0,5 0,4  

pq 0 0,21 0,24 0,25 0,24 0,21 0,25 0,16 0,25 0,24 Σpq = 2.05 

SD 
0,95 

0,52 0,73 0,67 0,73 0,52 0,67 0,85 0,67 0,73  Σ = 7.05 

                               

   K-R.20 = 






 

 2

2

1 SD

pqSD

n

n
 

Jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar 
 

Jumlah peserta 
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Dimana :  SD = 

 

N

N

X
X

2

2 


  

Keterangan : 

K-R.20      :  Reliabilitas dengan rumus Kuder – Richardson 20 

n      : Banyaknya soal dalam perangkat tes 

p   : Proporsi peserta yang menjawab benar 

q    : (1  - p) proporsi siswa yang menjawab salah 

SD  : Standar deviasi skor total seluruh peserta 

    K – R.20 =   3845,0
83,1

19,283,1

9

10
2

2




     

 

G.TES URAIAN   

Penggunaan tes objektif secara terus menerus dalam suatu tes dapat 

menghasilkan siswa yang kurang mampu menganalisis, mengemukakan 

pendapat dalam bentuk tulisan. Demikian juga guru tidak dapat menilai 

kemampuan menalar, kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi lainnya. Oleh karena itu di gunakan tes 

uraian sebagai alternatif. 

  Tes uraian disebut juga essay examination yakni merupakan alat 

penilaian yang terdiri dari pertanyaan yang menuntut siswa untuk menjawabnya 

melalui bahasa tulisan. Jawaban tes uraian ini dapat dalam bentuk   

menguraikan, menjelaskan, membandingkan, memberi alasan dengan 

menggunakan bahasa sendiri.  

 Kecenderungan guru untuk menggunakan tes uraian  sebagai alat 

penilaian hasil belajar masih rendah. Hal ini disebabkan kesulitan guru dalam 

mengkoreksi hasil pekerjaan siswa  yang memerlukan waktu dan tenaga lebih 

banyak dari tes objektif. Namun demikian tes uraian memiliki keuntungan teknis  

yaitu  mudah membuat soalnya.   

  

Bentuk Soal Uraian secara umum ada dua bentuk soal uraian, yaitu : 

1.Bentuk Jawaban Singkat (tes melengkapi) 

Bentuk jawaban singkat ada tiga jenis bentuk soal, yaitu: jenis 

pertanyaan, jenis melengkapi atau isian, dan jenis identifikasi atau asosiasi. 
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Bentuk jawaban singkat ini diberikan dengan disediakan tempat kosong untuk 

menuliskan jawaban sesuai dengan pertanyaan. 

 Kaidah-kaidah  penyusunan soal bentuk jawaban singkat adalah 

sebagai berikut. 

1) soal harus sesuai dengan indikator 

2) hanya ada satu jawaban yang benar   

3) Menggunakan bahasa sesuai dengan tingkat berpikir siswa   

 

Soal uraian dengan bentuk jawaban singkat memiliki kelebihan dapat 

mengetahui kemampuan siswa untuk memahami aturan-aturan atau prinsip 

dasar mengenai materi tersebut. Misalnya dapat mengetahui ingatan siswa  

dan  dalam waktu yang singkat dapat menguji materi yang cukup banyak.    

Selain memiliki kelebihan bentuk uraian jawaban singkat memiliki 

keterbatasan pula diantaranya adalah sulit untuk membuat pertanyaan yang 

tidak bermakna ganda.  

Bentuk soal tes uraian objektif atau mengisi titik-titik memiliki sebuah 

pernyataan dengan satu atau lebih titik-titik yang harus diisi siswa untuk 

membuat pernyataan tersebut lengkap dan benar. Bentuk soal melengkapi 

biasanya cocok untuk menguji ingatan dan juga dapat digunakan untuk 

menampilkan hasil perhitungan sederhana.  

Contoh 

- Zat yang bentuknya berubah-ubah namun volumenya tetap adalah 

.................... 

- Banyaknya elektron yang mengalir pada kawat yang dialiri arus 

sebesar 2 A  dalam waktu satu menit adalah..............Elektron. 

2. Bentuk Uraian Non-objektif (Uraian Bebas) 

Bentuk soal uraian non-objektif cenderung dipengaruhi subjektivitas dari 

penilai. Bentuk tes ini menuntut kemampuan peserta didik untuk 

menyampaikan, memilih, menyusun, dan memadukan gagasan atau ide yang 

telah dimilikinya dengan menggunakan kata-katanya sendiri.  

Kelebihan  bentuk uraian non-objektif  adalah dapat mengukur pola pikir 

atau kemampuan menalar siswa mulai dari tingkat berpikir dari yang rendah 

sampai yang tinggi. Kelemahan yang dimiliki bentuk uraian non-objektif ini 

diantaranya adalah: 
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(1) Menentukan penskoran dan penilaian karena  cenderung dipengaruhi oleh 

subjektivitas penilai 

(2) Saat mengoreksi jawaban mengalami kesulitan karena jumlah siswa banyak 

sehingga diperlukan waktu yang lama dan tulisan siswa terkadang susah 

dibaca 

(3) Jumlah soal uraian terbatas sehingga cakupan materi yang diujikan sangat 

terbatas.   

 

H. Perumusan Kisi – Kisi Soal Uraian 

 Pembuatan kisi-kisi untuk soal uraian, baik untuk uraian objektif 

maupun uraian non-objektif  pada umumnya sama dengan soal objektif.  

Terutama  tujuan dan syarat-syarat penulisan kisi-kisi    memiliki   ruang lingkup         

untuk menghasilkan perangkat tes yang sesuai dengan indikator. Indikator 

dapat dilihat pada kurikulum atau dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan 

variabel dan sub variabel yang akan dikembangkan menjadi indikator. 

   Secara umum  pembuatan kisi-kisi  soal uraian   harus memenuhi    

kemampuan kognitif yang mengacu kepada  teori Bloom tentang kognitif yaitu: 

vii. C1  Penetahuan 

viii. C2  Pemahaman 

ix. C3  Penerapan 

x. C4  Analisis 

xi. C5  Sintesis 

xii. C6  Evaluasi 

 

Dibawah ini dapat dilihat contoh pembuatan kisi-kisi yang memenuhi ranah 

kognitif sesuai dengan teori Bloom  dalam bentuk matrik.   

 

No Indikator 

Tes Uraian 

Objektif Non Objektif 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 
Menjelaskan 

pengertian energi 
1            

2 Menjelaskan  2           
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karakteristik Bumi 

3 
Menghitung 

kapasitansi kapasitif 
  3          

4 
Menganalisis 

Rangkaian listrik 
   4         

5 
Menyimpulkan sifat 

bayngan pada cermin 
    5        

6 

Menjelaskan 

pemanfaatan radio 

isotop 

6              

7 
Menjelaskan 

pemanfaatan nuklir 
          7   

8 
Menjelaskan energi 

matahari 
       8     

9 

Menaplikasikan 

konsep listrik pada 

kehidupan  

        9    

10 
Menganalisis 

percepatan benda 
         10   

11 

Menganalisi garafik 

hubungan antara 

kecepatan dan waktu 

          11  

12 
Menililai pemanfaatan 

energi listrik 
           12 
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I. PENGEMBANGAN BUTIR  SOAL URAIAN 

Berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat seperti tersebut di atas maka 

setiap butir soal harus dikembangkan sesuai dengan indikator agar dapat 

mengungkapkan kemampuan siswa.  Kaidah penulisan untuk butir soal uraian 

objektif  dan  butir soal uraian non-objektif adalah sebagai berikut: 

  

Kaidah penulisan soal bentuk uraian objektif   

1. Menulis soal mengacu kepada  kisi-kisi yang telah dibuat dan sesuai 

dengan  indikator yang telah ditentukan 

2. Tetapkan materi sesuai dengan indikator untuk dijadikan butir soal uraian 

objektif 

3. Batasan pertanyaan dan jawaban harus jelas     

4. Konstruksi soal menggunakan kata tanya atau perintah yang jawabannya 

tidak terurai   

5. Ruang lingkup jawaban harus jelas tidak ganda sehingga membingungkan 

siswa. 

6. Buatlah petunjuk mengerjakan soal , misalnya jawablah pertanyaan 

berikut. 

7. Buat kunci jawaban 

8. Tentukan bobot untuk setiap soal 

9. Buatlah pedoman penskoran  

10. Tentukan pedoman penilaian 

 

Kaidah penulisan soal bentuk uraian non-objektif  

1. Menulis soal mengacu kepada  kisi-kisi yang telah dibuat dan sesuai dengan  

indikator yang telah ditentukan 

2. Tetapkan materi sesuai dengan indikator untuk dijadikan butir soal uraian 

non-objektif 

3. Batasan pertanyaan dan jawaban harus jelas     

4. Konstruksi soal menggunakan rusmusan kalimat dalam bentuk pertanyaan 

terbuka, misalnya kata-kata: mengapa, bagaimana, uraikan, jelaskan, 

bandingkan, tafsirkan, hitunglah, buktikan 
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5. Tidak menggunakan kata tanya dengan jawaban terbatas, misalnya apa, 

siapa, dimana. 

6. Ruang lingkup jawaban harus jelas tidak ganda sehingga membingungkan 

siswa. 

7. Buat kunci jawaban 

8. Buatlah petunjuk mengerjakan soal uraian non-objektif, misalnya jawablah 

pertanyaan-pertanyaan berikut pada lembar yang tersedia 

9. Tentukan bobot untuk setiap soal uraian non-objektif 

10. Buatlah pedoman penskoran  

11. Tentukan pedoman penilaian 

 

Contoh Pembuatan Soal uraian  

 

Tingkat kesukaran dan Daya Pembeda 

 Tingkat kesukaran 

  Pada dasarnya untuk menganalisis tingkat kesukaran pada tes 

uraian sama saja dengan analisi pada tingkat kesukaran pada tes pilihan 

ganda.  Hanya   pada tes uraian harus memperhatikan bobot tiap butir soal. 

Analisis tingkat kesukaran butir soal diawali dengan menghitung tingkat 

kesukaran butir soal masing-masing perangkat tes.  

Tingkat kesukaran butir soal dihitung dengan menggunakan rumus. 

NS

x
p




max

 

 

Keterangan :  

P  = Tingkat kesukaran 

x  = Total skor  peserta tes untuk setiap  butir soal  

Smax          = Bobot tertinggi yang diperoleh peserta tes pada butir soal   

N  = Banyaknya peserta tes 

 

Tingkat kesukaran   dibedakan menjadi tiga kategori seperti nampak 

pada tabel di bawah ini. Soal yang memilik p < 0.3    disebut sebagai soal 

sukar. Soal yang memiliki p > 0.7   disebut sebagai soal mudah. Soal yang 

memiliki p antara 0.3 sampai 0.7   disebut sebagai soal yang sedang. 
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Nilai p Kategori 

p < 0.3 Sukar 

0.3 <  p < 0.7 Sedang 

p > 0.7 Mudah 

 
 
Contoh Menghitung Tingkat Kesukaran Soal Uraian 
 

 tabel Jawaban siswa  
 

 
 
 

Dari tabel di atas dapat diperoleh nilai dari taraf kesukaran tiap butir soal, maka 

taraf kesukaran untuk tiap butir soal tersebut adalah  

Nomor 1 NS

x
p




max

 = 
155

51


 = 0,68 

No 

Peserta Nomor soal 
Skor 
Total 

Skor 
total 

Kuadrat 1 2 3 4 5 

1 Dani 4 5 2 5 3 19 361 

2 syuhada 3 4 4 2 5 18 324 

3 ednyo 5 2 1 3 3 14 196 

4 Salih 3 4 5 4 4 20 400 

5 rendra 3 1 1 3 2 10 100 

6 Leo 4 3 4 1 3 15 225 

7 Rima 2 2 1 5 2 12 144 

8 Yani 4 2 3 4 3 16 256 

9 Nisa 4 3 2 1 2 12 144 

10 Wiwit 2 2 5 1 1 11 121 

11 Iksan 4 5 2 2 2 15 225 

12 hidayat 4 2 4 3 3 16 256 

13 hendri 4 2 1 4 5 16 256 

14 Asep 3 4 1 2 5 15 225 

15 wahab 1 1 2 4 1 9 81 

Jumlah Skor 
Butir 

51 44 41 48 49 218 3314 

  
SDb 1.046536 1.320173 1.505545 1.387015 1.334523 

 
6.593793   

  
DFb

2
 1.095238 1.742857 2.266667 1.92381 1.780952 8.809524 
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Jadi, dapat dikatakan untuk soal nomor satu merupakan soal 

sedang, karena nilai taraf kesukarannya berada pada interval 0.3 <  

p < 0.7 

Nomor 2 NS

x
p




max

 = 
155

44


 = 0,57 

Jadi, dapat dikatakan untuk soal nomor dua merupakan soal sedang, 

karena nilai taraf kesukarannya berada pada interval 0.3 <  p < 0.7 

Nomor 3 NS

x
p




max

 = 
155

41


 = 0,55 

Jadi, dapat dikatakan untuk soal nomor tiga merupakan soal sedang, 

karena nilai taraf kesukarannya berada pada interval 0.3 <  p < 0.7 

Nomor 4 NS

x
p




max

 = 
155

48


 = 0,64 

Jadi, dapat dikatakan untuk soal nomor empat merupakan soal 

sedang, karena nilai taraf kesukarannya berada pada interval 0.3 <  

p < 0.7 

Nomor 5 NS

x
p




max

 = 
155

49


 = 0,65 

Jadi, dapat dikatakan untuk soal nomor lima merupakan soal 

sedang, karena nilai taraf kesukarannya berada pada interval 0.3 <  

p < 0.7 

 

 

Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah Indeks yang menunjukan tingkat kemampuan 

butir soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi dengan 

kelompok yang berprestasi rendah.   

Fungsinya adalah untuk menentukan dapat tidaknya suatu soal 

membedakan kelompok paesrta tes yang berkemampuan tinggi dan 

kelompok peserta yang berkemampuan rendah. Untuk menunjukkan 

kelompok tersebut, Daya pembeda akan menunjukkan angka dari 1 

sampai -1. tanda negatif menunjukkan bahwa peserta tes yang 
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berkemampuan rendah rata-rata mampu menjawab soal tersebut dengan 

benar, sedangkan peserta tes yang berkemampuan tinggi rata-rata tidak 

bisa menjawab soal tersebut. Dengan demikian tanda negatif 

menunjukkan terbaliknya kualitas peserta tes.  Untuk menganalisa daya 

pembeda pada butir tes uraian hampir sama dengan menganalisa daya 

pembeda pada tes pilihan ganda. Hanya saja untuk menganalisis data 

pembeda pada tes uraian harus mempehatikan robot nilai yang diberikan 

pada tiap kriteria jawaban 

 

   Langkah – langkah untuk menghitung daya pembeda : 

1. Susunlah urutan peserta tes berdasarkan skor yang diperoleh, 

mulai dari skor tinggi sampai skor rendah. 

2. Bagilah peserta tes menjadi dua kelompok yang sama 

jumlahnya berdasarkan urutan skor. Kelompok yang 

mempunyai skor tinggi dinamakan kelompok atas, dan 

kelompok yang lebih rendah dinamakan kelompok bawah. Jika 

peserta berjumlah ganjil, maka peserta yang berada ditengah-

tengah tidak usah dimasukan. Jika jumlah peserta cukup besar 

(> 50), maka diambil 27 % dari urutan nilai teratas menjadi 

kelompok atas, dan 27 % nilai terendah menjadi kelompok 

bawah. 

3. Hitunglah proporsi jawaban untuk kelompok atas (pA) dengan 

cara total skor butir yang diperoleh peserta atas dibagi dengan 

bobot skor tertinggi yang diperoleh oleh peserta tes dan 

banyaknya peserta tes. Maka persamaan metematisnya dapat 

ditulis :  

AmaAx

A

NS

x

Ap


  

Keterangan : 

pA = Proporsi jawaban kelompok atas 

Smax A  = Bobot skor tertinggi yang diperoleh peserta ldari 

kelompok atas pada batir soal tersebut 

NA = Jumlah peserta kelompok atas 
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 Ax   = Total skor peserta pada tiap butir soal yang diperoleh 

kolompok atas 

   

Dan begitu juga untuk kelompok bawah.(pB) 

BmaB

B

NS

x

Bp


  

Keterangan : 

PB = Proporsi jawaban kelompok bawah 

Smax B = Bobot skor tertinggi yang diperoleh peserta dari kelompok 

bawah pada butir soal tersebut 

NB  = Jumlah peserta kelompok bawah 

 Bx    = Total skor peserta dari kelompok bawah pada tiap batir 

soal 

Untuk mendapatkan daya pembeda adalah dengan mengurangi pA dengan 

pB  

 

DAYA PEMBEDA KLASIFIKASI 

Dp > 0,30 

0,30 ≥ Dp ≥ 0,10 

Dp < 0,10 

Cukup memuaskan 

Perlu revisi 

Ditolak 

 

Dibawah ini merupakan contoh dari analisis daya pembeda :  

50 % peserta  kelompok atas 

No 

Peserta Nomor soal 
Skor 
Total 1 2 3 4 5 

1 Salih 3 4 5 4 4 20 

2 Dani 4 5 2 5 3 19 

3 Syuhada 3 4 4 2 5 18 

4 Hendri 4 2 1 4 5 16 

5 Hidayat 4 2 4 3 3 16 

6 Yani 4 2 3 4 3 16 

7 Leo 4 3 4 1 3 15 

  

total skor 26 22 23 23 26 

  

Sm 4 5 5 5 5 

PA 0.928571 0.628571 0.657143 0.657143 0.742857 
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50 % peserta   kelompok bawah 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat, untuk mencari daya pembeda kelompok di bagi 

dua yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Dibagi berdasarkan skor yang 

diperoleh peserta. Kelompok dibagi dua sama banyak. Karena peserta 

berjumlah ganjil maka peserta yang berperingkat 8 dapat diabaikan. 

Perhitungan untuk proporsi jawaban kelompok atas dan bawah sesuai dengan 

rumus yang telah dijabarkan sebelumnya. Maka kita dapat menhitung daya 

pembeda dari tiap butir soal yaitu : 

Nomor 1 D = pA – pB = 0,93 – 0,57 = 0,36 

     Jadi, dapat dikatakan untuk soal nomor satu cukup memuaskan, 

karena nilai analisis daya pembedanya berada di atas 0,3.  

Nomor 2 D = pA – pB = 0,63 – 0,54 = 0,09 

     Jadi, dapat dikatakan untuk soal nomor dua Ditolak, karena nilai 

analisis daya pembedanya berada di bawah 0,1.  

Nomor 3 D = pA – pB = 0,66 – 0,37 = 0,29 

           Jadi, dapat dikatakan untuk soal nomor tiga perlu direvisi, karena nilai 

analisis daya pembedanya berada pada interval 0,30 ≥ Dp ≥ 0,10  

Nomor 4 D = pA – pB = 0,66 – 0,54 = 0,12 

             Jadi, dapat dikatakan untuk soal nomor empat perlu direvisi, karena 

nilai analisis daya pembedanya berada pada interval 0,30 ≥ Dp ≥ 0,10  

Nomor 5 D = pA – pB = 0,74 – 0,46 = 0,28 

No 

Peserta Nomor soal 
Skor 
Total 1 2 3 4 5 

9 Asep 3 4 1 2 5 15 

10 Nisa 4 3 2 1 2 12 

11 Ednyo 5 2 1 3 3 14 

12 Rima 2 2 1 5 2 12 

13 Wiwit 2 2 5 1 1 11 

14 Rendra 3 1 1 3 2 10 

15 Wahab 1 1 2 4 1 9 

 

Total 
skor 20 15 13 19 16 

 

Sm 5 4 5 5 5 

pB 0.571429 0.535714 0.371429 0.542857 0.457143 
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           Jadi, dapat dikatakan untuk soal nomor lima perlu direvisi, karena nilai 

analisis daya pembedanya berada pada interval 0,30 ≥ Dp ≥ 0,10  

 
 Dari hasil perhitungan daya pembeda di atas dapat dikatakan rata – rat 

soal yang dibuat harus direfisi karena analisis daya pembedanya berada pada 

interval 0,30 ≥ Dp ≥ 0,10. khusus pada soal nomor dua harus dibuang (tidak 

boleh dipakai karena daya pembedanya mempunyai nilai dibawah 0,1) hal itu 

berarti bahwa rata – rata siswa yang berkemampuan rendah bisa menjawab 

soal tersebut dengan baik dan benar, sedangakan siswa yang berkemampuan 

tinggi rata – rata tidak mampu menjawabnya dengan benar. 

Reliabilitas butir soal uraian  
 

Fungsinya adalah menjaga hasil pengukuran untuk obyek yang sama. 

Pengujian reliabilitas perangkat soal uraian, non objektif dapat dianalisis   

menggunakan rumus Alpha Cronbach. Untuk menghitung relliabilitas 

seperangkat tes, harus dihitung dulu varians pada diap butir, dan varian 

pada skor total. Karena itu diperlukan kecermatan yang tinggi. rumus 

dimaksud adalah  

R11 = 





















 2

2

1
1

t

b

SD

SD

k

k
 

Keterangan : 

k   = Banyaknya soal 

SDb
2 = Jumlah kuadrat varians 

SDt
2 = Jumlah kuadrat varians total 

Untuk mencari Jumlah kuadrat varians total (SDt
2) digunakanlah rumus  

SDb
2 = 

22











X

X

N

X
 

Keterangan: 

N = Jumlah peserta tes yang mengerjakan soal nomer tertentu 

X = Jumlah skor keseluruhan dari peserta tes pada butir soal tertentu 

X2 = Jumlah kuadrat dari skor keseluruhan dari peserta tes pada butir soal 

tertentu 

 

Untuk mencari Jumlah kuadrat varians total (SDt
2) digunakanlah rumus  
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SDt
2 = 

22











X

X

N

X
 

Keterangan :  

N = Jumlah peserta tes 

X = Jumlah skor keseluruhan dari peserta tes 

X2 = Jumlah kuadrat dari skor keseluruhan dari peserta tes         

           

SDb  = Standar deviasi (Jumlah varians untuk tiap butir soal) 

DFb
2 = Standar deviasi Kuadrat (kuadrat Jumlah varians untuk tiap butir 

soal) 

 CONTOH PERHITUNGAN  RELIABILITAS  SOAL URAIAN 

Dik : SDb
2  = 6,59 

         X   = 218 

      X2   = 3314 

      N  = 15 

      k   = 5 

No 

Peserta Nomor soal 
Skor 
Total 

Skor 
total 

Kuadrat 1 2 3 4 5 

1 dani 4 5 2 5 3 19 361 

2 syuhada 3 4 4 2 5 18 324 

3 ednyo 5 2 1 3 3 14 196 

4 salih 3 4 5 4 4 20 400 

5 rendra 3 1 1 3 2 10 100 

6 leo 4 3 4 1 3 15 225 

7 rima 2 2 1 5 2 12 144 

8 yani 4 2 3 4 3 16 256 

9 nisa 4 3 2 1 2 12 144 

10 wiwit 2 2 5 1 1 11 121 

11 iksan 4 5 2 2 2 15 225 

12 hidayat 4 2 4 3 3 16 256 

13 hendri 4 2 1 4 5 16 256 

14 asep 3 4 1 2 5 15 225 

15 wahab 1 1 2 4 1 9 81 

Jumlah Skor 
Butir 51 44 41 48 49 218 3314 

  

1.046536 1.320173 1.505545 1.387015 1.334523 
  
6.593793   SDb 

  

1.095238 1.742857 2.266667 1.92381 1.780952 8.809524   DFb
2
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Jumlah kuadrat varians total (SDt
2) adalah  

SDt
2 = 

22











N

X

N

X
 

  = 
2

15

218

15

3314








  

  = 9.716 

Maka r11 = 





















 2

2

1
1

t

b

SD

SD

k

k
 

  = 

















 716,9

59,6
1

15

5
 

  = 0.402 

 

 

 

Perakitan soal 
 

Kisi-kisi butir soal uraian  dan   soal uraian    yang telah tersusun seperti 

contoh di atas  di validasi kepada teman sejawat atau ahli bidang studi fisika. 

Misalnya kepada  teman  mengajar  fisika di sekolah tempat mengajar atau 

kepada instruktur pelatihan fisika atau guru inti. Validasi yang perlu dilakukan 

adalah validasi secara kualitatif yaitu  validasi  isi, validasi konstruk dan validasi  

bahasa. Validasi isi yaitu kesesuaian antara kisi-kisi soal uraian dengan 

indikator materi pelajaran dan kesesuaian butir soal dengan indikator materi 

pelajaran. Validasi konstruk adalah  kesesuaian butir soal uraian  dengan ranah 

kognitif dan atau kesesuaian butir soal uraian  dengan indikator kemampuan 

keterampilan proses sains. Validasi bahasa adalah kesesuaian bahasa yang 

digunakan   agar komunikatif dan tidak memiliki pengertian ganda serta sesuai 

dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

 Validasi  disarankan minimal  kepada 3 orang, Dibawah ini dapat dilihat 

contoh validasi butir soal uraian dan diperoleh   data sebagai masukan   dan 

saran perbaikan butir soal. 
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Tabel . Validasi teman sejawat/ahli untuk butir soal uraian 

 

No 
Buti

r   

Validasi isi Validasi konstruk Bahasa keterangan 
Baik  Cukup Kurang Baik  Cukup Kurang Baik  Cukup Kurang 

1               

2            

3            

 

Setelah  validasi teman sejawat,  butir soal uraian direvisi sesuai dengan 

saran teman sejawat atau ahli. Saat memperbaiki perlu diperhatikan kembali 

kesesuaian dengan kisi-kisi dan indikator yang diharapkan. Selanjutnya setelah 

revisi, perangkat soal uraian sudah dapat   digunakan untuk memperoleh 

validitas   secara empirik sehingga bisa dihitung  tingkat kesukaran, daya 

pembeda dan reliabilitasnya.  

 

J.PENSKORAN TES URAIAN 

 

1. PENSKORAN TES URAIAN OBJEKTIF  

 

Pedoman penskoran tes uraian objektif merupakan panduan atau petunjuk 

yang menjelaskan tentang : 

 

a. batasan atau kata-kata kunci untuk melakukan penskoran terhadap soal-

soal bentuk uraian objektif 

b. kriteria-kriteria jawaban yang digunakan untuk melakukan penskoran 

terhadap soal-soal uraian nonobjektif 

 

Pedoman pemberian skor untuk setiap butir soal uraian harus disusun 

segera setelah perumusan kalimat-kalimat butir soal tersebut, agar tidak 

mempengaruhi objektifitas penskoran dan penilaian.  Penskoran bentuk soal 

uraian ini bisa dilakukan secara analitik atau global. Analitik berarti penskoran 

dilakukan bertahap sesuai kunci jawaban, sedang yang global dibaca secara 

keseluruhan untuk mengetahui ide pokok dari jawaban soal kemudian diberi 

skor. 
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Contoh penskoran butir soal tes uraian melengkapi 

Indikator :  menghitung besarnya gaya terhadap massa yang memiliki  

                         percepatan.  

Butir soal  : Gaya yang diperlukan agar peti bermassa 5 kg bergerak  

                         dengan percepatan 2 m/s2 adalah ………….N 

Pedoman penskoran  tes uraian objetif 

 

Langkah Kunci Jawaban Skor 

1 

2 

3 

Gaya = massa x percepatan 

          = 5 kg x 2 m/s2 

          = 10 N 

1 

1 

1 

 Skor maksimum 3 

 

 

 

 

2. PENSKORAN TES URAIAN NONOBJEKTIF 

  

Indikator : menjelaskan pengertian arus listrik 

Butir Soal : mengapa arus listrik dapat mengalir? 

 

Pedoman Penskoran 

Jawaban boleh bermacam-macam namun pada pokok jawaban tadi dapat 

dikelompokkan sebagai berikut 

 

Kriteria Jawaban Rentang 

Skor 

Arus listrik adalah Banyaknya muatan yang mengalir 

melalui suatu penampang konduktor tiap detik 

Arusbisa mengalir karena adanya aliran muatan dari 

potensial tinggi ke potensial rendah 

0-2 

 

0-2 

 

Skor maksimum 4 

 
1.   Pedoman Pembobotan  

Untuk menghasilkan nilai pada tes uraian diperlukan pembobotan, yaitu 

pemberian bobot pada suatu soal dengan cara membandingkan dengan soal 

lain dalam satu perangkat tes yang sama. Dengan demikian pembobotan soal 

tes uraian hanya dapat dilakukan dalam satu perangkat tes. Bobot setiap butir 
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soal uraian ditentukan dengan pertimbangan faktor-faktor yang berkaitan 

dengan materi dan karakteristik soal itu sendiri, misalnya keluasan, kedalaman, 

tingkat kesukaran soal tersebut.  

Selain itu dalam pembobotan perlu dipertimbangkan pula skala 

pensekoran, misalnya skala 10, atau skala 100, untuk memudahkan 

perhitungan skor.  Skala 10  memiliki ketelitian yang lebih rendah dari pada 

100. oleh karena itu untuk kepentingan penilaian tes formatif atau kuis 

sebaiknya menggunakan skala 100, untuk nilai raport sebaiknya pakai skala 10 

karena menunjukkan garis besar prestasi. 

Perhitungan pembobotan  dengan cara menggunakan  Rumus  sebagai 

berikut: 

                               skor mentah  perolehan siswa  
Skor   Butir Soal   =   -------------------------------------    X bobot     
   Skor mentah maksimum    

       
                                                     S 
Atau                             SBS    = ------     X    B 

                                                            S mak    
 

Keterangan: 

SBS    = Skor   Butir Soal    

S         = Skor mentah  perolehan siswa  

S mak = skor maksimum butir soal tersebut   

B         =  Bobot soal  

 

Skor total yang diperoleh peserta menjadi   jumlah skor butir soal atau 

 

Skor Total Siswa  =  jumlah Skor Butir Soal atau 

 

STP  =  Σ SBS 

Keterangan: 

STS  = Skor Total Siswa 

SBS = Skor   Butir Soal    
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 Contoh Nilai yang diperoleh seorang siswa saat mengerjakan soal uraian 

dengan skala 100 

 

No soal Skor mentah Skor 

maksimum 

Bobot soal Skor butir 

soal 

1 30 40 20 15 

2 20 50 30 12 

3 20 40 20 10 

4 20 40 20 10 

5 40 50 30 24 

total 135 220 100 71 

 

Jadi siswa tersebut mempunyai nilai 71. 

 

Untuk memudahkan perhitungan dapat digunakan program excel 

 

 

LATIHAN AKHIR URAIAN 

1. Buatlah 6 pertanyaan untuk menilai ranah kognitif mulai ingatan, 

pemahaman, peneraopan, analisi, sintesis dan evaluasi dari materi suhu 

dan kalor 

2. Buatlah pertanyaan   keterampilan proses sains tentang kemampuan 

memprediksi, mengelompokkan dan menafsirkan untuk konsep listrik 

magnet! 

 

Tes uraian disebut juga essay examination yakni merupakan alat 

penilaian yang terdiri dari pertanyaan yang menuntut siswa untuk menjawabnya 

melalui bahasa tulisan. Jawaban tes uraian ini dapat dalam bentuk   

menguraikan, menjelaskan, membandingkan, memberi alasan dengan 

menggunakan bahasa sendiri. Tes uraian dalam pembelajaran fisika sangat 

penting karena merupakan alat penilaian hasil belajar memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan tes objektif diantaranya: menuntut kemampuan siswa 

dalam berpikir logis, analisis, kritis, sistematis, memecahkan masalah dan   

mengekspresikan gagasannya melalui bahasa tulisan. Selain itu tes uraian 

dapat memberikan gambaran tentang pola pikir dari peserta tes. Bentuk tes 

uraian dibagi menjadi dua macam yaitu tes uraian terbatas (uraian objektif), dan 

uraian bebas (non-Objektif).  
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BAB  VI 
PENULISAN BUTIR SOAL 

 
Karena ragamnya penulisan soal  yang terdapat dalam tiap bentuk model soal 
tes, memiliki kaidah yang sama untuk menulisnya. Adapun bentuk-bentuk 
termaksud adalah 1. Tes Uraian, 2. Tes Pilihan, dan 3.Tes Menjodohkan. 

 
A.  Penulisan Soal Tes Uraian 

Tes uraian adalah merupakan tes yang berbentuk pertanyaan  bersifat 
umum dan memungkinkan peserta didik menjawab secara bebas. Peserta didik 
diberikan kebebasan mengemukakan pendapatnya, mengorganisasikan 
ungkapan pendapatnya, serta mengembangkan kreativitas dan sikap kritisnya. 
Karena kebebasan ini maka tiap peserda didik memberikan jawaban yang 
sangat bervariasi. Keragaman atau variasi ini menimbulkan kesulitan dalam 
memberikan penilaian. Karena itu penilaiannya sangat subjektif, tergantung 
sepenuhnya pada kemampuan, kepekaan, kecermatan, kejujuran, dan kondisi 
pendidik yang memeriksa tes tersebut, maka kaidah-kaidah berikut ini perlu 
diperhatikan pada waktu menyusun atau menulis butir soal uraian. Kaidah-
kaidah termaksud adalah: 

a. Merumusan pertanyaan menggunakan kata tanya atau perintah seperti 

mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, tafsirkan, analisis, berilah 

tanggapan, hitunglah, dan buktikan. Hindari pemakaian kata-kata yang 

sangat spesifik yang mengukur kemampuan ingatan seperti: siapa, apa, di 

mana, dan kapan. Dasar kaidah ini adalah bahwa tes uraian digunakan 

untuk mengukur tingkah laku dengan kemampuan menjelaskan, 

membandingkan, merangkum, membedakan, mengevaluasi, atau 

mengukur keterampilan berbahasa. 

b. Butir soal  dirumuskan dengan kalimat sederhana sesuai dengan tingkat 

kemampuan bahasa peserta didik.  

c. Merumuskan kalimat soal dengan menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, baik yang 

berkenaan dengan ejaan, penulisan kata, ataupun penempatan tanda baca. 

d. Menggunakan kalimat yang tidak menimbulkan salah pengertian atau yang 

dapat menimbulkan penafsiran ganda sehingga dapat mengaburkan 

maksud soal serta dapat membingungkan peserta didik dalam merumuskan 

jawaban. 

e. Hindarilah kalimat soal yang mengandung unsur-unsur yang dapat 

menyinggung perasaan peserta didik karena berhubungan dengan agama 

yang dianutnya, kebiasaan daerah atau kebudayaan setempat, atau hal-hal 

lain yang dapat menyinggung perasaan. 

f. Tetapkan waktu yang disediakan untuk menjawab soal tersebut dan 

banyaknya kalimat atau halaman tulisan yang diperlukan. diperhitungkan 

waktu mengerjakan soal-soal itu agar setiap  mempunyai cukup waktu 

untuk meriyelesaikannya. 

g. Tidak memberi kesempatan bagi siswa untuk memilih dari sejumlah 

pertanyaan yang ada untuk dikerjakan. Misalnya memberi kebebasan 

memilih 3 dari 5 soal yang diberikan untuk dikerjakan. Cara semacam ini 
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hanya menyulitkan dalam pemberian skor akhir, dan tidak dapat 

membandingkan prestasi satu siswa dengan siswa lainnya. 

h. Objektivitas dalam penskorannya, karena itu komponen jawabannya 

diberikan sehingga peserta didik hanya dinilai dari jawabannya yang 

menjurus kepada komponen yang telah ditetapkan. 

i. Lengkapil setiap butir soal dengan kunci atau kriteria jawaban sebagai 

pedoman penskoran. 

j. Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. 

 
B. Penulisan Soal Tes Pilihan 

        Tes pilihan ganda sangat objektivitas dan kemudahan dalam 
penskorannya. Kelebihan bentuk pilihan ganda daripada bentuk pilihan lainnya 
adalah dapat digunakan untuk mengukur semua jenjang kemampuan menurut 
taksonomi Bloom. Bentuk pilihan ganda pun dapat digunakan untuk semua 
bidang studi dan dapat meliputi ruang lingkup bahan yang sangat luas. Namun 
di balik itu, penyusunannya membutuhkan waktu dan ketekunan, dan harus 
cermat dan hati-hati dalam menentukan pengecohnya demi menghindari atau 
setidak-tidaknya memperkecil peluang menebak jawaban. Untuk itulah 
diperlukan kaidah penulisan agar mutu soalnya dapat dijamin. 

Adapun kaidah-kaidah termaksud, adalah: 
a. Pernyataan atau pertanyaan pada pokok soal (stem) harus dirumuskan 

secara jelas. 

b. Option harus logis, baik dari segi isi maupun dari hubungannya dengan 

stem. 

c. Usahakan agar option (alternatif jawaban) homogen, baik dari segi isi 

materi maupun panjang pendeknya pernyataan. 

d. Kalau optionnya bilangan maka urutkan dari kecil ke besar atau dari 

besar ke kecil. 

e. Sedapat mungkin hindari penggunaan pernyataan yang bersifat negatif, 

lebih-lebih negatif ganda, karena akan membingungkan siswa. 

f. Hindari penggunaan option yang terakhir dengan "semua jawaban di 

atas salah". Dengan mengatakan semua di atas salah, tidak dapat 

dipantau apakah siswa mengetahui pula jawabannya yang benar. 

g. Hindari sedapat mungkin penggunaan option yang terakhir dengan 

"semua jawaban di atas benar". Karena tiap soal dinilai satu angka 

maka siswa yang tahu hanya satu butir option itu benar mendapat nilai 

0 (tidak mendapat nilai) sama seperti siswa itu tahu dua atau tiga dari 

option itu benar (kalau optionnya 4). Hal ini dianggap tidak adil. 

h. Pokok soal (stem) hendaknya terdiri atas materi yang diperlukan saja 

sehingga tidak mengaburkan maksud soal itu sendiri.  

i. Untuk setiap soal hanya ada satu jawaban yang benar atau yang paling 

benar. 

j. Aiternatif jawaban (option) sebaiknya logis dan pengecoh berjungsi. 

k. Usahakan untuk tidak memberikan "petunjuk" untuk jawaban yang 

benar. 
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l. Di dalam pokok soal (stem) diusahakan tidak menggunakan ungkapan 

atau katakata yang bersifat tidak tentu, seperti kebanyakan, seringkali, 

atau kadangkadang. 

m. Usahakan agar butir soal yang satu tidak bergantung pada jawaban 

butir soal yang lain. 

n. Dalam merakit soal, usahakan agar jawaban yang benar (kunci 

jawaban) tersebar di antara a, b, c, dan d, dan ditentukan secara acak. 

 
C. Penulisan Soal Tes Menjodohkan 

Tes menjodohkan terdiri atas dua bagian, yaitu: 
1. Bagian soal, yang berisi soal-soal yang harus dicari jodoh atau 

pasangannya. 

2. Bagian pasangan. 

Peserta didik diminta mencari pasangan dari butir-butir yang ada dalam 
bagian soal dengan butir-butir yang ada dalam bagian pasangan.  
Adapun kaidah penulisan soal tes menjodohkan adalah: 

a. Butir soal harus homogen. Demikian juga pasangannya.  Apabila 

soal-soalnya homogen, maka peserta didi tidak dapat dengan 

mudah menebak jawabannya yang tepat. Lebih-lebih soal-soal 

yang dikerjakan terakhir akan lebih mudah ditebak jawabannya 

karena proses eliminasi. 

b. Jumlah butir pasangan (jawaban atau tanggapan) hendaknya 

lebih banyak dari jumlah butir soal untuk mengurangi 

kemungkinan benar karena tebakan melalui proses eliminasi. 

c. Tempatkan butir soal dan pasangannya bersebelahan agar 

peserta didik dapat mudah menjodohkannya. 

d. Sebaiknya hanya ada satu pasangan jodoh yang benar. 

e. Rumusan butir-butir pasangan hendaknya singkat agar 

memudahkan peserta didik menjodohkan dengan bagian soal. 

f. Hindarkan butir soal yang menuntut peserta didik menjodohkan 

bagian-bagian kalimat yang tidak sempurna karena kesalahan 

tata bahasa dapat membingungkan. 

D. Perakitan Soal 

Agar perakitan soal dengan baik perlu memperhatikan kaidah-kaidah 
perakitan, tenaga perakit, dan langkah-langkah perakitan. 

 
1. Kaidah Perakitan 

Perakitan soal pun dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah 
adalah: 
a. Pengurutan nomor soal hendaknya sesuai dengan nomor urut yang 

terdapat dalam kisi-kisi. Ketentuan ini menuntut disusunnya terlebih 

dahulu kisi-kisi tes, sehingga perakitan soal mengacu pada kisi-kisi.  

b. Setiap butir soal tidak boleh memberi petunjuk ke arah jawaban 

terhadap soal yang lain. Perlu diteliti benar-benar sehingga tidak terdapat 

satu soal pun yang dapat dijawab setelah membaca soal lain.  
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c. Penyebaran kunci jawaban harus acak dalam satu perangkat tes. 

Untuk mengacak letak kunci jawaban soal-soal, dapat digunakan cara 

penarikan random sampling. 

d. Jumlah tiap pilihan jawaban yang merupakan kunci dalam satu 

perangkat tes dapat mengikuti rumus: 

 

(i) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑜𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑝𝑖𝑙𝑖 ℎ𝑎𝑛  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛
+ 3 

 

(ii) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑜𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑝𝑖𝑙𝑖 ℎ𝑎𝑛  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛
− 3 

 
 

2. Tenaga Perakit Soal 

Perakitan soal biasanya dilakukan oleh tenaga terpilih. Adapun kriteria 
pemilihan tenaga perakit adalah: 

a. Perakit soal adalah tenaga kependidikan yang dalam bidang 

perakitan soal untuk bidang studi yang bersangkutan. Lebih ideal 

lagi apabila tenaga kependidikan yang dipilih itu juga ahli bidang 

studi dari tes yang hendak dirakit. 

b. Perakit butir soal adalah bukan penulis soal yang hendak dirakit 

itu. Apabila perakit adalah juga penulis soal-soal itu sendiri, maka 

sulit untuk mengatakan atau menilai bahwa butir soal yang 

dituliskan itu kurang atau tidak baik ditinjau dari kaidah penulisan. 

Penelaah terhadap butir soal yang ditulisnya sendiri akan lebih 

bersifat subjektif. Untuk menjamin objektivitas penilaian, tenaga 

perakit hendaknya bukan penulis soal yang hendak dirakit itu. 

3. Langkah-Langkah Perakitan Soal 

Perakitan soal dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah 
berikut: 
a. Mengelompokkan soal yang sudah diperbaiki sesuai dengan 

nomor urut soal yang sama. Langkah ini berlaku untuk perakitan 

soal yang berasal dari beberapa penulis dan yang mengacu pada 

satu kisi-kisi yang sama. Semua soal nomor 1 dikelompokkan 

dalam satu kelompok. Begitu pun soal nomor 2, 3, dan 

seterusnya sampai soal nomor urut terakhir. Dengan demikian, 

dapat dipilih secara random/acak butir soal pertama untuk 

dimasukkan dalam perangkat tes pertama, butir soal kedua untuk 

perangkat kedua, dan begitu seterusnya sampai jumlah 

perangkat yang direncanakan terpenuhi. 

b. Menyusun perangkat tes sebanyak yang diperlukan dengan 

memperhatikan sumber soal. 

c. Menyiapkan lembar kunci jawaban untuk masing-masing 

perangkat tes. 

d. Menghitung penyebaran kunci jawaban untuk masing-masing 

perangkat tes. 
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e. Menyesuaikan penyebaran kunci jawaban dengan 

memperhatikan jumlah kunci jawaban. Cara penyesuaian 

dilakukan dengan mengubah letak kunci jawaban pada soal-soal 

yang memungkinkan. 

f. Memeriksa apakah masing-masing soal pada perangkat tes yang 

disusun sudah bebas dari memberi petunjuk ke arah jawaban 

atas soal lain. 

g. Menyiapkan petunjuk penilaian sesuai dengan format yang 

disediakan. 

h. Menyiapkan petunjuk umum pengerjaan soal. 

i. Menyiapkan format lembar jawaban. 

j. Memeriksa kembali secara keseluruhan apakah perangkat tes 

yang dihasilkan sudah sesuai dengan semua kaidah perakitan. 
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BAB  VII 
PENILAIAN AFEKTIF 

 
Penilaian berbasis kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui 

kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnosa kesulitan belajar, dan 
penentuan kenaikan kelas. Penilaian berbasis kelas ini merupakan penilaian 
proses selama pembelajaran mulai dari awal semester sampai akhir semester 
secara menyeluruh meliputi ranah  kognitif, afeksi dan psikomotorik dengan 
berbagai bentuk penilaian.   Bahan penilaian kelas dikembangkan berdasarkan 
pada kurikulum dan dilaksanakan sesuai dengan kalender pendidikan. 

Penilaian berbasis kelas memuat prinsip, sasaran, dan pelaksanaan 
penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas 
publik. Penilaian ini harus memberikan pernyataan yang jelas tentang standar 
yang harus/telah dicapai, serta peta kemajuan dan pelaporan siswa. Penilaian 
berbasis kelas dilakukan antara lain melalui Portfolios (kumpulan kerja siswa),   
Performances (unjuk kerja), dan paper and  pencils (tes tulis).  

Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena 
dalam ranah afektif kemampuan yang diukur adalah:  

a. kesadaran, kerelaan, mengarahkan perhatian 
b. Merespon,  meliputi merespon secara  diam-diam, bersedia merespon, 

merasa  puas  dalam merespon, mematuhi peraturan 
c. Menghargai, meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, 

komitmen terhadap nilai 
d. Mengorganisasi, meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami 

hubungan abstrak, mengorganisais sistem suatu nilai 
e. Karakteristik suatu nilai, meliputi pedoman umum, karakteristik 
 

    Penilaian afektif untuk pembelajaran mengacu kepada tuntutan sikap 
ilmiah yang diharapkan sebagai produk pembelajaran.  Namun sikap ilmiah ini 
tidak terlepas dari strategi guru pada pembelajaran yang lebih mengutamakan  
melatih siswa dalam metoda ilmiah sehingga penilaian sikap ilmiah dapat 
dilakukan secara akurat.  

Skala sikap digunakan untuk mengukur ranah afektif  seseorang 
terhadap kegiatan suatu objek.   Hasilnya berupa kategori sikap, yakni 
mendukung (positif), menolak (negatif), dan netral. Sikap pada hakikatnya 
adalah kecenderungan berperilaku pada seseorang. Ada tiga komponen sikap, 
yakni kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi berkenaan dengan pengetahuan 
seseorang tentang objek atau stimulus yang dihadapinya. Afeksi berkenaan 
dengan perasaan dalam menanggapi objek tersebut, sedangkan konasi 
berkenaan dengan kecenderungan berbuat terhadap objek tersebut. Oleh 
sebab itu, sikap   selalu bermakna bila dihadapkan kepada objek tertentu, 
misalnya sikap ilmiah siswa terhadap praktikum yang dilaksanakannya. 

Skala sikap dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh 
responden, apakah pernyataan itu didukung atau ditolaknya, melalui rentangan 
nilai tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan yang diajukan dibagi ke dalam dua 
kategori, yakni pernyataan positif dan pernyataan negatif.  

Salah satu skala sikap yang sering digunakan adalah skala Likert. Dalam 
skala Likert, pernyataan-pernyataan yang diajukan, baik pernyataan positif 
maupun negatif, dinilai oleh subjek dengan sangat setuju, setuju, tidak punya 
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pendapat, tidak setuju, sangat tidak setuju. Sebagai contoh dapat dilihat pada 
tabel   sebagai berikut:  

 

NO PERNYATAAN SS S R TS STS 

       

 
Keterangan: 
SS : sangat setuju  
S : setuju  
R : tidak punya pendapat/ ragu-ragu  
TS : tidak setuju 
STS : sangat tidak setuju 
 
Beberapa petunjuk untuk menyusun Skala Likert 

a) Tentukan objek yang dituju, kemudian tetapkan variabel yang akan 
diukur dengan skala tersebut. 

b) Lakukan analisis variabel tersebut menjadi beberapa subvariabel atau 
dimensi variabel, lalu kembangkan indikator setiap dimensi tersebut. 

c) Dari setiap indikator di atas, tentukan ruang lingkup pernyataan sikap 
yang berkenaan dengan aspek kognisi, afeksi, dan konasi terhadap 
objek  

d) Susunlah pernyataan untuk masing-masing aspek tersebut dalam dua 
kategori, yakni pernyataan positif dan pernyataan negatif, secara 
seimbang banyaknya. 

 
A. PENGEMBANGAN KISI-KISI INSTRUMEN AFEKTIF 

Tahapan   mengembangkan kisi-kisi instrumen afektif   adalah sebagai berikut: 
1. pilih ranah afektif yang akan dinilai, misalnya sikap   
2. tentukan indikator sikap   
3. pilih tipe skala yang digunakan, misalnya; skala Likert dengan 

lima skala, seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, 
sangat tidak setuju. 

4. Tentukan nomor butir soal sesuai dengan indikator sikap 
5. Buatlah kisi-ksi instrumen dalam bentuk matrik  
6. telaah instrumen oleh teman sejawat atau ahli di bidangnya; 
7. perbaiki instrumen sesuai dengan hasil telaah instrumen oleh 

teman sejawat/ahli dengan memperhatikan kesesuaian  dengan 
indikator 

 
Dibawah ini diuraikan bagaimana mengembangkan kisi-kisi ranah afektif 

tentang   sikap  guru terhadap tugasnya sebagai guru mata pelajaran di 
sekolah.  Sikap guru merupakan variabel dan harus dikembangkan menjadi sub 
variabel, misalnya: 

a) sikap guru terhadap kurikulum mata pelajaran. 
b) sikap guru terhadap model  pembelajaran. 
c) sikap guru terhadap   media pembelajaran. 
d) sikap guru terhadap strategi pembelajaran.  
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Setiap subvariabel tersebut kemudian dijabarkan menjadi  indikator – 
indikator. Misalnya   indikator untuk subvariabel sikap guru terhadap kurikulum 
mata pelajaran adalah: 

1) kemauan mempelajari  kurikulum sebelum mengajar 
2) kemauan untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran sesuai 

dengan kurikulum 
3) kemauan untuk menjelaskan  penggunaan konsep- konsep dalam 

kehidupan sehari-hari 
4) senang membaca buku yang berkaitan dengan materi pelajaran 

 
Berikut ini diberikan contoh mengembangkan kisi-kisi sikap untuk subvariabel 
dan indikator di atas. 
 

NO INDIKATOR KOGNISI AFEKSI KONASI 

1 kemauan mempelajari    
kurikulum sebelum 
mengajar 
 

1    11 3 

2 kemauan untuk 
memperdalam 
penguasaan materi 
pelajaran sesuai dengan 
kurikulum 
 

 5, 6 2   7, 15 

 
 

NO INDIKATOR KOGNISI AFEKSI KONASI 

1 kemauan mempelajari    
kurikulum sebelum 
mengajar 
 

1    11 3 

2 kemauan untuk 
memperdalam 
penguasaan materi 
pelajaran sesuai dengan 
kurikulum 
 

 5, 6 2   7, 15 

3 kemauan untuk 
menjelaskan  
penggunaan konsep- 
konsep dalam kehidupan 
sehari-hari 
 

4, 9   10 14 

4 senang membaca   buku 
yang berkaitan dengan 
materi  

8 13 12  
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B. PENGEMBANGAN BUTIR INSTRUMEN AFEKSI   
 

Butir instrumen dikembangkan berdasarkan ksis-kisi yang telah dibuat 
seperti di atas. Selanjutnya kembangkan kisi-kisi tersebut menjadi butir 
instrumen. Perlu diperhatikan saat mengembangkan butir instrumen sikap guru 
fisika  adalah:  

1. Butir instrumen harus dibuat  sesuai dengan  komponen sikap yaitu 
kognisi, afeksi, dan konasi  serta jumlah butirnya  seimbang. 

2. Butir soal dibuat dalam bentuk  petanyaan positif atau pertanyaan 
negatif. Perbandingan pertanyaan positif dan negatif  diusahakan 
seimbang jumlahnya. 

3. tentukan skala yang mau digunakan 
4. tentukan skoringnya 
5. tentukan cara pengolahan hasil skoring    

 
Berikut ini adalah contoh pernyataan sikap beserta identifikasi komponen sikap 
yakni kognisi, afeksi, dan konasi serta jenis pertanyaan positif dan pertanyaan 
negatif    sesuai dengan kisi-kisi tersebut di atas.  
 

NO PERNYATAAN KOMPONEN 
SIKAP 

JENIS 
PERTANYAAN 

1 Saya tidak perlu mempelajari standar 
kompetensi, kompetensi dasar 
pelajaran 

Kognisi - 

2 Pembelajaran  harus menarik minat 
siswa 

Afeksi + 

3 Saya tidak perlu melihat kurikulum 
jika akan mengajar   

Konasi - 

4 Isi materi tidak sesuai dengan 
kehidupan nyata 

Kognisi - 

5 Mempelajari bahan ajar sangat sulit Kognisi - 

6 Konsep perlu dipelajari dengan alat 
peraga 

Kognisi + 

7 Saya tidak membuat RPP jika mau 
mengajar  

Konasi - 

8 Saya senang konsep-konsep dalam 
pelajaran diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari 

Kognisi + 

9 Saya merasa banyak praktek 
kehidupan sehari-hari yang 
memerlukan pemecahan dengan 
menggunakan fisika 

Kognisi + 

10 Saya tidak senang bila mengajar 
dengan praktikum 

Afeksi - 

11 Saya berpendapat bahwa penerapan 
kurikulum tidak sulit apabila 
dikerjakan dengan sungguh-sungguh 

Afeksi + 

12 Mempelajari konsep memerlukan 
berbagai buku sebagai reference 

Konasi + 
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13 Saya merasa semakin banyak buku 
yang saya pelajari, semakin jelas 
konsep-konsepnya 

Afeksi + 

14 Semakin banyak latihan 
memecahkan soal, semakin tinggi 
pemahaman siswa terhadap konsep 

Konasi + 

15 Paham terhadap konsep belum 
menjamin senang terhadap 
pelajaran. 

Afeksi - 

 
 Selanjutnya  butir instrumen tersebut di atas, sebelum diberikan kepada 
responden dibuat matrik sesuai dengan skala yang telah ditentukan. Misalya 
dengan cara memilih salah satu di antara sangat setuju, setuju, tidak punya 
pendapat/ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.  
 

No Pernyataan SS S R TS STS 

1 Saya tidak perlu mempelajari standar 
kompetensi, kompetensi dasar 
pelajaran 

     

2 Pembelajaran  harus menarik minat 
siswa siswa 

     

3 Saya tidak perlu melihat kurikulum jika 
akan mengajar   

     

4 Isi materi tidak sesuai dengan 
kehidupan nyata 

     

5 Mempelajari bahan ajar sangat sulit      

6 Konsep perlu dipelajari dengan alat 
peraga 

     

7 Saya tidak membuat RPP jika mau 
mengajar 

     

8 Saya senang konsep-konsep dalam 
pelajaran diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari 

     

9 Saya merasa banyak praktek 
kehidupan sehari-hari yang 
memerlukan pemecahan dengan 
menggunakan fisika 

     

10 Saya tidak senang bila mengajar 
dengan praktikum 

     

 
11 

Saya berpendapat bahwa penerapan 
kurikulum tidak sulit apabila dikerjakan 
dengan sungguh-sungguh 

     

12 Mempelajari konsep memerlukan 
berbagai buku sebagai reference 

     

13 Saya merasa semakin banyak buku 
yang saya pelajari, semakin jelas 
konsep-konsepnya 

     

14 Semakin banyak latihan memecahkan      
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soal, semakin tinggi pemahaman siswa 
terhadap konsep 

15 Paham terhadap konsep belum 
menjamin senang terhadap pelajaran. 

     

 
C. PERAKITAN INSTRUMEN 

 
Kisi-kisi instrumen dan butir instrumen yang telah tersusun seperti 

contoh di atas  di validasi kepada teman sejawat atau ahli bidang studi. 
Misalnya kepada  teman  mengajar  fisika di sekolah tempat mengajat atau 
kepada instruktur pelatihan fisika atau guru inti. Validasi yang perlu dilakukan 
adalah validasi secara kualitatif yaitu  validasi  isi, validasi konstruk dan validasi  
bahasa. Validasi isi yaitu kesesuaian antara kisi-kisi dengan   sub variabel dan 
indikator, dan kesesuaian butir instrumen dengan sub variabel dan indikator. 
Validasi konstruk adalah  kesesuaian antara butir instrumen dengan komponen 
sikap yaitu kognisi, afeksi dan konasi, serta kesesuaian  dengan jenis 
pertanyaan. Validasi bahasa adalah kesesuaian bahasa yang digunakan dalam 
isntrumen agar tidak memiliki pengertian ganda dan sesuai dengan Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD). 

 Validasi  disarankan minimal  kepada 3 orang, tetapi kalau mendapat 
kesulitan mencari teman/ahli untuk memvalidasi, bisa dilakukan   paling sedikit 
satu orang. Dibawah ini dapat dilihat contoh validasi instrumen afektif dan 
diperoleh   data sebagai masukan   dan saran pengembangan format penilaian. 

   
Tabel . Validasi teman sejawat/ahli untuk format penilaian afektif 

 
No 

butir   
Validasi konten Validasi konstruk Bahasa total 

Baik  Cukup Kurang Baik  Cuku
p 

Kurang Baik  Cuku
p 

Kurang 

1            

2            

3            

 
Setelah  validasi teman sejawat,  butir instrumen direvisi sesuai dengan 

saran teman sejawat atau ahli. Saat memperbaiki perlu diperhatikan kembali 
kesesuian dengan kisi-kisi dan indikator yang diharapkan. Selanjutnya setelah 
revisi instrumen sudah dapat digunakan. 

 
 

D.. PENSKORAN  
Skor yang diberikan terhadap butir instrumen  bergantung pada   skor   

pernyataan positif dan pernyataan negatif.  Skor pernyataan negatif adalah 
kebalikan dari skor pernyataan positif.  Misalnya sebagai berikut: 
 
Untuk pernyataan positif (mendukung) ialah: 
 

PERNYATAAN SKOR 

Sangat Setuju   5 

Setuju   4 

Tidak punya pendapat/ ragu-ragu 3 
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Tidak Setuju   2 

Sangat Tidak Setuju     1 

Untuk pernyataan negatif (menolak) ialah 
 

PERNYATAAN SKOR 

Sangat Setuju    1 

Setuju   2 

Tidak punya pendapat/ ragu-ragu 3 

Tidak Setuju   4 

Sangat Tidak Setuju     5 

 
  Dengan demikian dari butir instrumen seperti contoh di atas yang 
memiliki jumlah soal 15 maka skor maksimal  yang dapat dicapai oleh siswa 
adalah 75 dan skor minimal adalah 15.  selanjutnya dibuat rentang skor seperti 
contoh di bawah ini 

NO RENTANG SKOR PERNYATAAN SIKAP 

1 55 – 75 Sikapnya positip 

2 35 – 54 Netral 

3 15 – 34 Sikapnya negatip 

 
Selain instrumen dalam bentuk kuesioner atau angket ada pula instrumen 
dalam bentuk observasi.   Jenis observasi ini banyak digunakan untuk menilai 
ranah afektif  yakni dengan observasi langsung. Sebagai contoh lembar 
observasi untuk menilai sikap dapat dilihat dibawah ini: 

 

 
 

No 

Indikator  
Sikap 

 
 
  Nama Siswa 

K
e

te
rb

u
k
a

a
n
 

K
e

te
k
u

n
a
n

 

b
e

la
ja

r 
K

e
ra

jin
a

n
 

K
e

d
is

ip
lin

a
n
 

K
e

rj
a

s
a

m
a
 

K
e

ju
ju

ra
n
 

M
e

n
e

p
a

ti
 j
a

n
ji 

K
e

p
e
d

u
lia

n
 

T
a
n

g
g
u

n
g

 J
a

w
a
b
 

T
o
ta

l 
 

1 

  
Amanda  

4 3 4 5 4 4 4 3 4 35 

2 

  
Nur  

2 4 3 4 3 4 3 4 4 31 

3 

  
Hafiz  

3 4 4 4 5 3 3 3 3 30 



110 

 

4 

  
Faiz  

4 3 4 5 3 4 4 4 3 34 

   
Contoh Format Lembar Pengamatan Sikap Siswa 

 
Skor untuk masing-masing sikap di atas dapat berupa angka. Akan 

tetapi, pada tahap akhir skor tersebut dirata-ratakan dan dikonversikan ke 
dalam bentuk kualitatif. Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 sampai 
dengan  5. Penafsiran angka-angka tersebut adalah sebagai berikut: 1 = sangat 
kurang, 2 = kurang, 3 = cukup. 4= baik, dan 5 = amat baik.  
Jadi skor maksimum perangkat tes = 
                                       5 ( skor maks setiap indikator) X 9 ( indikator) 
                                       = 45. 
 

 Nilai afektif  diberikan dalam bentuk huruf, oleh karena itu  total skor yang 
telah diperoleh  harus dikonversi. Banyak cara untuk  mengkonversi skor 
menjadi nilai, salah satunya yang sederhana yaitu menggunakan kriteria 
dalam bentuk presentase. 

  

Presentasi 
jawaban 

NILAI KONVERSI 

HURUF STANDAR 10  STANDAR 4 

91  -  100 
81 -  90 
71 -  80 
61 -  70 

kurang dari  61 

A 
B 
C 
D 

Gagal 

9  
8  
7  
6  

gagal 

4 
3 
2 
1 

gagal 

   

 
Skor total jawaban benar siswa 

           Konversi  Nilai    =   ----------------------------------------  X 100 % 
skor maksimum perangkat tes 

  
misalnya, dalam contoh di atas, Amanda memperoleh skor 35 setelah 
dikonversi nilainya menjadi: 
 

35 
----   X 100%  =  78 % 
45 
 

Jadi nilai afektif hasil konversi untuk Amanda adalah C 
 
Tugas 
Hitung nilai afektif  Nur, Hafiz dan Faiz menjadi nilai huruf dengan 
menggunakan skor total jawaban benar yang dikonversi menjadi nilai dalam 
bentuk huruf. 
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E.PENILAIAN PSIKOMOTORIK 
 
Psikomotorik meliputi (1) gerak refleks, (2) gerak dasar fundamen, (3) 

keterampilan perseptual; diskriminasi kinestetik, diskriminasi visual, diskriminasi 
auditoris, diskriminasi taktis, keterampian perseptual yang terkoordinasi, (4) 
keterampilan fisik, (5) gerakan terampil, (6) komunikasi non diskusi (tanpa 
bahasa-melalui gerakan) meliputi: gerakan ekspresif, gerakan interprestatif.  

Penilaian psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan observasi   
atau pengamatan. Observasi  sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk 
mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang 
dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi 
buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan 
proses belajar atau psikomotorik. Misalnya tingkah laku siswa ketika praktikum, 
tingkah laku guru ketika mengamati siswanya yang sedang praktikum, kegiatan 
diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, dan penggunaan alat peraga 
ketika mengajar. Melalui pengamatan ketika siswa melakukan praktikum fisika 
dapat diketahui bagaimana   perilaku siswa, kegiatan yang dilakukannya 
selama praktikum, kemampuan, bahkan hasil yang diperoleh dari praktikumnya.  

Observasi dilakukan pada saat proses kegiatan itu berlangsung. 
Pengamat/praktikan terlebih dahulu harus menetapkan kisi-kisi  tingkah laku 
apa yang hendak diobservasinya, lalu dibuat pedoman agar memudahkan 
dalam pengisian observasi. Pengisian hasil observasi dalam pedoman yang 
dibuat sebenarnya bisa diisi secara bebas dalam bentuk uraian mengenai  
tingkah laku   yang tampak  untuk diobservasi, bisa pula dalam bentuk memberi 
tanda cek (V) pada kolom jawaban hasil observasi.    

  
URAIAN MATERI 
 
 Tes untuk mengukur ranah psikomotorik adalah tes untuk mengukur 
penampilan atau kinerja (performance) yang telah dikuasai oleh peserta didik. 
Tes tersebut   dapat berupa tes paper and  pencil, tes identifikasi, tes simulasi, 
dan tes unjuk kerja. 
1)  Tes Paper and pencil  

Kegiatan psikomotorik yang dilakukan melalui paper and pencil   adalah 
kemampuan  siswa dalam menampilkan karya, misal berupa desain alat 
peraga, desain model, dan sebagainya 

2)  Tes identifikasi  
Kegiatan psikomotorik yang dilakukan melalui tes ini lebih ditujukan untuk 
mengukur kemampuan siswa dalam mengidentifikasikan sesuatu hal, misal 
menemukan bagian alat praktikum yang rusak, menemukan  kesalahan 
hubungan  dari suatu alat dan sebagainya.   

3) Tes simulasi 
 Kegiatan psikomotorik yang dilakukan melalui tes ini,   jika tidak ada alat 

yang sesungguhnya yang dapat dipakai untuk memperagakan penampilan 
siswa, sehingga  siswa dapat dinilai tentang penguasaan keterampilan 
dengan bantuan peralatan tiruan atau berperaga seolah-olah  
menggunakan suatu alat yang sebenarnya. Misalnya memperagakan  
revolusi matahari dengan menggunakan  model tatasurya, memperagakan 
terjadinya gerhana bulan. 
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4) Tes unjuk kerja (work sample) 
 Kegiatan psikomotorik yang dilakukan melalui tes ini, dilakukan dengan alat 

yang sesungguhnya dan tujuannya untuk mengetahui apakah peserta didik 
sudah menguasai/terampil menggunakan alat tersebut. Misalnya dalam 
melakukan praktikum 

 
 Tes penampilan/perbuatan, baik berupa tes identifikasi, tes simulasi, 
ataupun unjuk kerja, semuanya dapat diperoleh dengan observasi langsung 
ketika siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Lembar observasi dapat 
menggunakan   daftar cek (check-list) ataupun  skala penilaian (rating scale).  
Psikomotorik  yang diukur dapat menggunakan alat ukur berupa skala penilaian 
terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna.  Atau amat baik, baik, 
sedang, kurang,  kurang baik 
 
 
PENGEMBANGAN KISI-KISI INSTRUMEN PSIKOMOTORIK 
 
 

Aspek 
soal 

 
 
 
 
Indikator 

TES PSIKOMOTORIK 
  

Total 
item 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Jumlah 

                

  
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 
 
P1 =  gerak refleks 
P2 =  gerak dasar fundamen 
P3 =  keterampilan perseptual 
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P4 =  keterampilan fisik 
P5 =  gerakan terampil, 
P6 =  gerakan ekspresif, gerakan interprestatif 
 
  

Tetapi untuk keperluan penilaian pembelajaran format observasi 
psikomotorik disesuaikan dengan kebutuhan penilaian kegiatan yang sedang 
dilakukan dalam pembelajaran. Setiap format observasi psikomotorik memiliki 
aspek yang berbeda  bergantung kepada materi atau kegiatan yang sedang 
berlangsung.   
 
 
PENGEMBANGAN   INSTRUMEN PSIKOMOTORIK 

 
 Pengembangan instrumen psikomotorik  memiliki keunikan tersendiri 

karena dalam pembelajaran fisika banyak sekali format psikomotorik yang 
harus dibuat sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Untuk pengembangan 
instrumen psikomotorik  dapat menggunakan format observasi  yang berisi  
indikator-indikator dari keterampilan yang diukur. Oleh karena itu, dalam 
menyusun format observasi   hendaknya:  

1. Carilah indikator-indokator penguasaan keterampilan yang diujikan 
2. Susunlah indokator-indikator tersebut sesuai dengan urutan 

penampilannya.  
3. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap subjek yang dinilai untuk 

melihat pemunculan indikator-indikator yang dimaksud.  
4. Jika indikator tersebut muncul, maka diberi tanda V   pada tempat yang 

telah disediakan. 
 

 Dibawah ini ini diberikan contoh untuk penilaian   kegiatan siswa dalam 
melakukan percobaan pengukuran bahan dengan menggunakan  jangka 
sorong.   Format penilaian hanya memuat 4 kolom   karena disesuaikan dengan 
kebutuhan penilaian yaitu  persepsi, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, 
gerakan kompleks.  Setiap kemampuan memiliki indikator sebagai berikut: 

 
Persepsi  
Kemampuan menunjukkan bagian-bagian jangka sorong 
1.Tangkai berskala tetap 
2. Rahang tetap dan rahang bergerak 
3. Skala nonius 
4. Bagian ujung yang bergerak 
 
Gerakan terbimbing 
Kemampuan mengoperasikan jangka sorong dengan peunjuk guru 
1. membuka sekrup pengunci 
2. menggeser rahang bergerak 
3. meletakkan rahang jangkasorongpada benda 
4. menjepit benda dan mengunci jangka sorong 
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Gerakan terbiasa 
Kemampuan mengoperasikan jangka sorong tanpa petunjuk guru 
1. membuka sekrup pengunci 
2. menggeser rahang bergerak 
3. meletakkan rahang jangka sorong pada benda 
4. menjepit benda dan mengunci jangka sorong 
 
Gerakan kompleks 
Kemampuan mengukur kedalaman, diameter dalam dan diameter luar objek 
1. memilih rahang yang tepat 
2. menggeser skala nonius 
3. mengukur dengan tegak lurus 
4. melihat skala lurus dengan matadan membaca hasil pengukuran  
 
 
 
 TABEL  PENILAIAN PSIKOMOTORIK  

 

Aspek 
yang 

dinilai 
 
 
 
 
 
 

Nama 
 siswa 

Persepsi Gerakan 
terbimbing 

Gerakan 
terbiasa 

Gerakan 
kompleks 

Keter
a-
ngan 

Membedakan 
bagian-bagian 
jangka sorong 

Mengoperasikan 
jangka sorong 
sesuai petunjuk 
guru 

Mengoperasikan 
jangka sorong 
sesuai petunjuk 
guru 

Mengukur 
kedalaman, 
diameter dalam, 
diameterluar 
suatu benda, dan 
membaca sekala 
dari hasil 
pengukuran 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 1
3 

1
4 

1
5 

16  
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Kriteria skor : 
Skor 4 = baik sekali, mampu melakukan 4 kemampuan 
Skor 3 = baik, mampu melakukan 3 kemampuan 
Skor 2 = sedang, mampu melakukan 2 kemampuan 
Skor 1 = kurang, mampu melakukan 1 kemampuan 
 

Penilaian bentuk lain untuk psikomotorik dapat pula menggunakan skala 
penilaian. Untuk penilaian  ini diperlukan untuk  mencari indikator-indikator yang 
mencerminkan keterampilan yang akan diukur.   Dalam skala penilaian, setelah 
diperoleh indokator-indikator keterampilan, selanjutnya ditemukan skala 
penilaian untuk setiap indikator. Misalnya skala 5 jika suatu indikator dikerjakan 
dengan sangat tepat, 4 jika tepat, 3 jika agak tepat, 2 tidak tepat, dan 1 sangat 
tidak tepat. Jadi, pada prinsipnya ada tingkat-tingkat penampilan untuk setiap 
indikator keterampilann yang akan diukur. 
Contoh : 
 Untuk mengukur keterampilan siswa mengunakan micrometer sekrup  
disusun skala penilaian sebagai berikut : 
 Berilah tanda (√) Pada salah satu kolom angka untuk setiap 
tindakan di bawah ini. 
 

ASPEK YANG DINILAI 1 2 3 4 5 

Cara memutar sekrup pemutar pada mikrometer 
skrup 

     

Cara membaca dan menjumlahkan skala utama 
dan skala nonius 

     

Cara mengkalibrasi mikrometer skrup      

Cara Meletakkan benda yang akan diukur pada 
rahang mikrometer skrup 

     

Cara mengunci benda yang akan diukur pada 
mikrometer 

     

Cara mengukur benda dengan menggunakan 
mikrometer skrup 

     

Cara menghitung tebal benda dari hasil 
pengukuran 

     

 
 
Keterangan : 
5  : Sangat tepat 
4  : Tepat 
3  : Agak Tepat 
2  : Tidak Tepat 
1  : Sangat tdak tepat 
 
 
F. PERAKITAN INSTRUMEN 

Kisi-kisi instrumen psikomotorik dan format penilaian psikomotorik   yang 
telah tersusun seperti contoh di atas  di validasi kepada teman sejawat atau ahli 
bidang studi. Misalnya kepada  teman  mengajar  di sekolah tempat mengajar 
atau kepada instruktur pelatihan atau guru inti. Validasi yang perlu dilakukan 
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adalah validasi secara kualitatif yaitu  validasi  isi, validasi konstruk dan validasi  
bahasa. Validasi isi yaitu kesesuaian antara kisi-kisi  dan format psikomotorik 
dengan indikator materi pelajaran Validasi konstruk adalah  kesesuaian format  
observasi dengan kemampuan psikomotorik. Validasi bahasa adalah 
kesesuaian bahasa yang digunakan dalam format observasi agar tidak memiliki 
pengertian ganda dan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

 Validasi  disarankan minimal  kepada 3 orang, tetapi kalau mendapat 
kesulitan mencari teman/ahli untuk memvalidasi, bisa dilakukan   paling sedikit 
satu orang. Dibawah ini dapat dilihat contoh validasi instrumen psikomotorik 
dan diperoleh   data sebagai masukan   dan saran pengembangan format 
penilaian. 

   
Tabel . Validasi teman sejawat/ahli untuk format penilaian psikomotorik 

 
LO    Validasi isi Validasi konstruk Bahasa keterangan 

Baik  Cukup Kurang Baik  Cuku
p 

Kurang Baik  Cuku
p 

Kurang 

1               

2            

3            

 
Keterangan: 
LO = lembar Observasi 
 

Setelah  validasi teman sejawat,  butir instrumen direvisi sesuai dengan 
saran teman sejawat atau ahli. Saat memperbaiki perlu diperhatikan kembali 
kesesuian dengan kisi-kisi dan indikator yang diharapkan. Selanjutnya setelah 
revisi format observasi sudah dapat digunakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

117 

BAB  VIII 
TES ACUAN KRITERION DAN 

TES ACUAN NORMA 
 
        Tes yang mengacu pada norma (norm referenced test), yaitu jenis tes  
yang mengacu pada kriterion (criterion referenced test), yang di singkatan CRT 
untuk criterion referenced test dan NRT untuk norm referenced test. Secara 
umum, CRT menunjukkan apa yang seseorang ketahui atau yang dapat 
dilakukan, sementara NRT menunjukkan di mana peringkat seseorang dalam 
kelompok orang yang mengikuti tes. CRT menunjukkan sejauh mana siswa 
telah mempelajari suatu keterampilan atau mencapai suatu pengetahuan, 
sementara NRT menunjukkan di mana seorang siswa dalam perbandingan 
dengan siswa lainnya, yaitu dibandingkan dengan norma kelompok. 

Pengertian singkat ini pun menunjukkan bagaimana skor tes dari jenis-jenis itu 
ditafsirkan. Skor pada CRT didasarkan atas skala 0 – 100% benar dan 
merupakan indikator dari kelengkapan belajar atau pengetahuan, keterampilan, 
atau kompetensi dalam wilayah (domain) yang sedang dites. Jadi, mempunyai 
makna yang langsung berhubungan dengan tingkat belajar yang dimiliki 
pengikut tes itu. Skor siswa tidak mempengaruhi makna dari skor CRT. 

Sebaliknya, NRT menghasilkan skor yang masih harus dikonversikan ke dalam 
persentil, nilai ekuivalen, stanine, atau angka-angka lain yang menunjukkan di 
mana letak skor itu di antara skor-skor pengikut tes lainnya. Nilai NRT 
menunjukkan di mana kedudukan seseorang dalam perbandingan dengan 
kelompok norma; nilai CRT menunjukkan di mana kedudukan seseorang 
dibandingkan dengan sebaik mana tugas itu dapat dilakukan. Perbedaan 
makna kedua jenis skor ini adalah seperti perbedaan antara waktu yang dicatat 
seorang pelari untuk menyelesaikan suatu perlombaan -CRT- dan tempat pelari 
itu (pertama, kedua, dst) -NRT-. 
 
A. Makna Kriterion 

       Istilah kriterion (criterion) diartikan bermacam-macam. Ada yang 
mengartikannya sebagai batas lulus (cut score) atau skor terendah yang dapat 
diterima. Ada lagi yang mendefinisikan criterion sebagai keterampilan atau 
pengetahuan kltusus yang diukur dan dipakai secara bergantian dengan istilah 
domain. Domain/criterion dapat dipandang sebagai serangkaian besar, 
mungkin tak terbatas, butir-butir tes yang potensial. dari mana butir-butir 
potensial yang aktual dipilih. Dalam konteks ini, CRT adalah tes yang 
memberikan estimasi domain; yaitu, CRT mengestimasi proporsi domain yang 
diketahui atau yang dapat dilakukan oleh pengikut tes. Dalam bab ini, makna 
terakhir inilah yang dipakai. Banyak ahli menggunakan istilah tes standar untuk 
tes yang telah siap pakai dan sudah diterbitkan. Ada pula yang menggunakan 
istilah tes standar untuk NRT, dan selanjutnya istilah tersebut akan dipakai 
untuk menyebutkan NRT. 

 
B. Metode Pengembangan Tes 

Pada dasarnya, skor suatu tes dapat bermakna NRT maupun CRT. 
Namun, juga beralasan untuk mengatakan bahwa tes yang sangat efektif untuk 
pemberian peringkat para siswa akan menjadi kurang efektif sebagai indeks 
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yang langsung menunjukkan prestasi mereka, demikian pun sebaliknya. 
Metode yang dipakai untuk mengembangkan suatu tes menunjukkan apakah 
serangkaian pertanyaan akan berfungsi lebih baik untuk menempatkan siswa 
pada suatu skala belajar atau pada suatu skala dari peserta tes lainnya. 
Perbedaan utama dalam pengembangan tes adalah selengkap mana suatu 
tingkah laku yang hendak diukur itu dicandrakan (discribed), dan bagaimana 
butir soal tes dipilih untuk dipakai dalam suatu tes. 

1. NRT umumnya didesain untuk mengukur tujuan pendidikan yang 

luas seperti pemahaman membaca. Sebaliknya, secara teoritis, tingkah laku 

yang dites dengan CRT dicandrakan lebih terinci. Spesifikasi CRT cukup terinci 

untuk dapat mencandrakan isi dan bentuk dari semua butir soal yang dapat 

dibuat untuk suatu tes, sehingga mendeskripsikan skala belajar yang hendak 

diukur dengan tes itu. Suatu tes akan efektif untuk menunjukkan tingkat belajar 

(yaitu bila berfungsi sebagai suatu CRT) hanya sejauh tes itu dapat 

memberikan deskripsi yang jelas tentang apa yang harus dipelajari. 

Perbedaannya dengan NRT ialah bahwa dalam CRT tujuan pendidikan yang 

lebih luas dirinci dalam keterampilan-keterampilan yang lebih spesifik. Misalnya, 

CRT merinci pemahaman bacaan menjadi pemahaman literal dan pemahaman 

interpretatif. Kemudian, pemahaman interpretatif masih dibagi lagi menjadi 

beberapa tes terpisah yang menanyakan perihal hubungan sebab akibat, fakta 

dan pendapat, asumsi yang dirumuskan dan yang tidak dirumuskan, analogi, 

prediksi, dan seterusnya. 

2. Perbedaan kedua menyangkut cara memilih butir soal untuk 

dipakai dalam suatu tes. Karena CRT diharapkan mampu mengungkapkan 

tingkat pencapaian belajar maka CRT itu baru berfungsi sepenuhnya apabila 

butir-butir soalnya merupakan sampel dari bahan yang dipelajari. Dengan 

demikian, butir-butir tes hendaknya diseleksi dengan mempertimbangkan 

apakah butir-butir tersebut sesuai dengan spesifikasi tes, yakni pencandraan 

terinci mengenai isi dan format tes. 

Sebaliknya, NRT dimaksudkan terutama untuk membedakan atau 
menetapkan peringkat siswa. Untuk tujuan tersebut diseleksi soal-soal yang 
dapat berfungsi secara maksimal. Suatu tes menetapkan peringkat yang paling 
tepat apabila tes tersebut dapat menghasilkan skor dengan penyebaran yang 
luas. Butir-butir soal yang terlalu mudah sehingga dapat dikerjakan semua atau 
hampir semua siswa, tidak dapat membedakan siswa yang baik dari yang 
lemah. Begitu pun halnya dengan butir-butir yang terlalu sukar. Karena semua 
atau hampir semua siswa tidak dapat menjawabnya, maka tes itu tidak dapat 
membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. 

Analogi berikut ini dapat dipakai untuk menjelaskannya. Siswa SMP 
disuruh mengikuti tes loncat tinggi, Tiap siswa diwajibkan meloncat 40 kali 
dengan ketinggian mulai dari 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 
175 cm, dan 2 meter. Tiap siswa mencoba meloncati tiap ketinggian itu 
sebanyak 5 kali. Kalau siswa dites dengan ketinggian 25 cm, maka semua 
siswa dapat meloncatinya. Tes ini tidak dapat membedakan antara siswa yang 
dapat meloncat tinggi dan siswa yang tidak dapat meloncat tinggi. Kalau siswa 
dites dengan ketinggian 2 meter, maka sudah cukup pasti tidak satu siswa pun 
yang mampu melewati mistar loncatan. Hasil tes ini pun tidak dapat 
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membedakan antara siswa yang mampu dan yang tidak mampu meloncat 
tinggi. Loncatan pada ketinggian 75 cm sampai dengan 150 cm barangkali 
dapat memberikan gambaran yang baik tentang kemampuan loncat tinggi pada 
para siswa, karena ada yang dapat melewatinya sementara ada pula yang tidak 
dapat melewatinya. Yang tidak dapat melewatinya disebut lemah, sedang yang 
dapat melewatinya disebut berprestasi. Begitu pun halnya dengan butir-butir 
soal tes. Butir-butir dengan tingkat kesukaran sedang dianggap yang paling 
baik, karena mampu membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa 
yang bodoh. Yang paling baik adalah butir-butir soal yang separuh jumlah siswa 
dapat menjawabnya sedangkan separuh lagi tidak dapat menjawabnya. 

Bertolak dari hal ini, maka soal-soal yang diajarkan sungguh-sungguh 
dan dipelajari benar-benar akan dapat dijawab benar oleh semua atau hampir 
semua siswa sehingga soal semacam itu bagi penganut sistem NRT tidak 
dapat dipakai. Soal-soal semacam itu dibuang. Padahal soal-soal yang 
menanyakan materi yang diajarkan sungguh-sungguh itu justru adalah materi 
yang esensial. Materi semacam itu memang dituntut untuk dikuasai oleh siswa, 
karena merupakan prasyarat untuk dapat mempelajari materi lain selanjutnya 
atau yang mempunyai tingkat penerapan yang tinggi. Dan apabila itu yang 
dilakukan, maka pada akhirnya yang diujikan adalah materi yang tidak esensial 
dengan mengorbankan materi yang esensial. 

Dengan kata lain, suatu tes yang disusun sedemikian rupa sehingga 
dapat menempatkan siswa pada peringkat tertentu tidak terlalu bermanfaat 
untuk keberhasilan proses belajar-mengajar. Suatu tes yang disusun 
sedemikian rupa sehingga dapat mengukur tingkat pencapaian belajar siswa 
(CRT) tidak terlalu bermanfaat untuk menetapkan peringkat siswa, tetapi dapat 
menunjukkan tingkat keberhasilan belajar-mengajar dengan tepat, Jadi, 
seperangkat butir soal yang sama dapat dipakai pada sistem NRT, dan CRT, 
tetapi akan berfungsi lebih baik pada satu sistem daripada sistem lainnya, 
bergantung pada bagaimana butir-butir soal itu dipilih. 

Perbedaan ketiga antara NRT dengan CRT adalah bahwa CRT 
mempunyai lebih banyak subskor dibandingkan dengan NRT, meskipun jumlah 
butir soal yang dipakai dalam tes masing-masing sistem itu sama. Sebetulnya, 
setiap tujuan CRT yang mendapat skor sendiri merupakan satu CRT sendiri 
yang terpisah dari yang lainnya. Dengan demikian, pada galibnya, sebuah buku 
tes CRT yang memuat beberapa tujuan (objectives) sebenarnya terdiri atas 
beberapa subtes yang pendek. 

 
C. Manfaat Tes untuk Tujuan Pengajaran dan Evaluasi Program 

          Karena perbedaan-perbedaan antara kedua sistem tes tersebut di atas 
maka pemanfaatannya secara optimal pun berbeda. CRT disusun berdasarkan 
tujuan instruksional khusus (TIK) maka CRT lebih bermanfaat untuk menunjang 
pengajaran. Tes yang disusun itu berfungsi untuk mengukur tujuan-tujuan yang 
tercantum dalam CRT yang relevan dengan program pengajaran. Hasil CRT 
berkaitan langsung dengan proses dan kegiatan belajar-mengajar maka hasil 
CRT merupakan sumber untuk merencanakan dan mengatur jalannya 
pengajaran. 
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Kesanggupan CRT untuk menunjang pengajaran mempunyai akibat yang 
besar. Skor yang diperoleh dalam CRT lebih mencerminkan pencapaian belajar 
di kelas dibandingkan dengan skor tes lainnya yang mempunyai hubungan 
lebih sedikit dengan pengajaran di kelas. Tes lainnya lebih mengarah pada 
keseluruhan kurikulum, sedangkan CRT lebih menjurus kepada butir materi 
yang diajarkan di kelas. Dengan demikian, CRT lebih sensitif terhadap 
pengajaran daripada NRT. 

NRT lebih cocok untuk seleksi. Dengan menetapkan peringkat siswa, maka 
pemilihan siswa berdasarkan peringkat akan lebih mudah diperoleh melalui 
NRT daripada CRT. Lebih-lebih karena skor CRT terdiri atas beberapa skor sub 
CRT, sedangkan skor NRT merupakan satu skor untuk seluruh tes. 

 
D. Perbandingan CRT dan NRT 

Dipandang dari ide-ide atau pengertian-pengertian pokok, perbedaan 
antara CRT dan NRT adalah sebagai berikut. 

CRT 
 
1. Dipakai untuk menentukan 

status seseorang sehubungan 
dengan domain tingkah laku 
yang didefinisikan dengan baik. 

2. Tidak menggubris perbedaan 
individual. 

3. Keragaman tidak terlalu 
menjadi faktor yang perlu 
diperhatikan meskipun diakui 
bahwa harus ada keragaman 
antara status Mastery dan Non-
Mastery, yakni antara 
seseorang yang telah 
menguasai bahan pengajaran 
dengan yang belum. 

4. Lebih difokuskan pada domain, 
khususnya dalam proses 
belajar siswa. 

5. Butir-butir soal ditulis secara 
kelompok. Tiap kelompok 
difokuskan pada suatu tujuan 
khusus pengajaran. 

6. Memberikan indikasi tentang 
apakah tujuan-tujuan khusus 
yang penting telah dicapai atau 
belum. 

7. Menetapkan satu standar 
prestasi untuk semua pengikut 
tes. Seorang siswa dapat 
berhasil atau gagal memenuhi 
standar itu. 

NRT 
 
1. Dipakai untuk menentukan 

status sehubungan dengan 
penampilan orang lain yang 
mengikuti tes tersebut. 

2. Sangat menekankan perbedaan 
individual. 

3. NRT diusahakan untuk dapat 
menghasilkan keragaman antara 
para pengikut tes. 

4. Lebih mengarah pada 
pengukuran kategori yang lebih 
umum dari kemampuan-
kemampuan siswa. 

5. NRT menyajikan ikhtisar 
mengenai tingkat siswa pada 
umumnya dalam beberapa 
bidang studi. 

6. Menghasilkan ukuran yang 
reliable tentang tingkat prestasi 
siswa dalam suatu bidang studi. 

7. Ditujukan untuk menunjukkan 
suatu tingkat pencapaian dalam 
rentangan yang luas dalam 
perbandingan dengan individu-
individu lain dalam kelompok 
norma, mulai dari siswa yang 
sangat pintar sampai kepada 
siswa yang mengalami kesulitan 
serius. 
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BAB  IX 
ANALISIS BUTIR SOAL 

 
       Ada pandangan bahwa soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu sukar 
dan tidak terlalu mudah. Alasan yang diberikan ialah bahwa soal yang terlalu 
mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkan soal 
tersebut. Adapun soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa putus asa 
karena pemecahan soal itu berada di luar kemampuannya. Pandangan 
demikian tidak dapat diterima sepenuhnya. Lebih-lebih lagi pandangan yang 
menyatakan bahwa soal-soal yang terlalu mudah harus dibuang, dan diganti 
dengan soal yang tingkat kesukarannya sedang. Pandangan semacam ini 
dinilai keliru, dan hanya akan mengorbankan soal-soal yang baik yang dapat 
dijawab oleh semua siswa. 

Butir soal yang mudah adalah butir soal yang dapat dijawab oleh semua atau 
hampir semua siswa. Pertanyaan yang timbul adalah mengapa butir soal itu 
dapat dijawab oleh (hampir) semua siswa? Terdapat dua kemungkinan. 
Pertama, memang soal itu menanyakan sesuatu dari materi yang dapat 
dimengerti oleh siapa pun tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Kedua, soal itu 
menanyakan sesuatu dari materi yang berat, yang sukar dipahami, yang 
menuntut adanya kesungguhan usaha dan atau kemampuan tinggi untuk 
memahaminya. Pendidik harus mengetahui betul, pokok bahasan atau 
subpokok bahasan mana yang esensial, yang harus dikuasai oleh semua 
siswa. Menyadari bahwa pokok bahasan atau subpokok bahasan itu esensial, 
guru berusaha sungguh-sungguh untuk menjelaskan materi itu sebaik-baiknya 
dengan segala metode yang menunjang sehingga dapat dimengerti oleh  
semua siswa. Usaha guru itu membuahkan kenyataan bahwa bahan yang 
sukar namun esensial itu dapat dikuasai oleh para siswa. Karena  semua siswa 
menguasai bahan itu, semua siswa dapat menjawab butir soal yang sukar 
namun esensial. Butir-butir soal dari materi yang tidak penting kurang 
mendapat penekanan dalam kegiatan belajar-mengajar. Soal-soal mengenai 
materi esensial yang kurang mendapat perhatian dalam proses belajar-
mengajar itu akan dinilai sukar oleh banyak siswa. Justru keadaan seperti inilah 
yang diinginkan oleh banyak analis butir soal. Materi esensial kembali 
mendapat penekanan oleh guru karena justru dari materi itu dibuat banyak butir 
soal. 

Tingkat kesukaran lebih baik dinilai melalui suatu proses yang oleh James W. 
Popham (1978) disebut systematic judgment, yaitu suatu penilaian sistematis 
yang dibuat oleh beberapa ahli bidang studi. Analisis soal (item analysis) 
berkaitan dengan proses mengumpulkan, meringkas, dan menggunakan 
informasi tentang tiap butir soal tes, terutama informasi tentang jawaban siswa 
terhadap butir soal tersebut. Dengan pengertian demikian, maka yang hendak 
diketahui mengenai kualitas soal dengan analisis itu adalah tingkat 
kesukarannya, daya pembedanya, pola jawaban soal, dan hubungan atau 
korelasi tiap butir soal dengan skor keseluruhan. 
 
A. Analisis Kualitatif 

       Analisis kualitatif atau telaah mutu soal dilakukan sebelum soal diujikan 
kepada peserta tes. Analisis ini dilakukan berdasarkan pertimbangan ahli 
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materi(judgement), konstruksi tes, dan bahasa. Untuk meyakinkan bahwa soal 
berkualitas baik. Selain itu analisis ini dilakukan dengan berpedoman pada 
kaidah penulisan soal yang dilihat dari segi materi, konstruksi, dan bahasa. 
Berikut ini adalah kaidah penulisan soal pilihan ganda. 
 

a.Materi 

1. Soal harus sesuai dengan indikator. 

2. Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi 

materi. 

3. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau 

yang paling benar. 

 

b.Konstruksi 

1. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. 

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan 

pernyataan yang diperlukan saja. 

3. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban benar. 

4. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif 

ganda. 

5. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. 

6. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan, "Semua pilihan 

jawaban di atas salah", atau "Semua pilihan jawaban di atas 

benar''. 

7. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun 

berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut, atau 

kronologisnya. 

8. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat 

pada soal harus jelas dan berfungsi. 

9. Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 

 

c.Bahasa 

1. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai 

dengari kaidah bahasa Indonesia. 

2. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat, jika 

soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. 

3. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. 

4. Pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang 

bukan merupakan satu kesatuan pengertian. 

5. Berdasarkan telaah soal, soal-soal diperbaiki, kemudian 

dirakit menjadi perangkat tes yang siap diujicobakan. 

 
 

B. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran diperoleh dari menghitung persentase siswa yang 
dapat menjawab benar soal tersebut. Semakin banyak siswa yang dapat 
menjawab benar suatu soal, semakin mudah pula soal itu. Sebaliknya, 
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semakin banyak siswa yang tidak dapat menjawab suatu soal, semakin 
sukar pula soal itu. 

Tingkat kesukaran dinyatakan dalam indeks kesukaran (difficulty index) 
yaitu angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab benar soal 
tersebut. Semakin tinggi indeks kesukaran, semakin mudah pula soal 
tersebut. Sebaliknya, semakin rendah angka indeks kesukaran, semakin 
sukar pula soal itu. Indeks kesukaran. Justru karena itu, ada ahli yang 
menggunakan istilah indeks kemudahan atau facility index karena semakin 
besar angka indeks semakin mudah pula soal itu, begitu pun sebaliknya. 

 
1. Prosedur Mencari Indeks Kesukaran 

Prosedur untuk mencari besarnya tingkat kesukaran tiap soal. Langkah-
langkah yang  diikuti adalah sebagai berikut: 

1. Susunlah lembar jawaban siswa berurutan, mulai dari yang 

mendapat sekor tertinggi sampai kepada yang mendapat sekor 

terendah. 

2. Membuat dua kelompok dari lembar jawaban itu, yakni satu 

kelompok mulai dari sekor tertinggi dan satu kelompok lagi 

dimulai dari sekor terendah. Untuk ini ada dua kemungkinan: 

a. Apabila jumlah lembaran jawaban siswa yang akan dipakai 

untuk mengadakan analisis itu tidak banyak (kurang dari 100 

lembar) maka cukuplah membaginya menjadi dua kelompok 

yang masing-masing terdiri atas berapa persen saja sesuai 

pertimbangan guru. Dengan demikian tidak tertutup 

kemungkinan membagi lembar jawaban atas dua kelompok 

yang masing-masing 50%. Berarti semua lembar jawaban 

dipakai. 

b. Apabila jumlah lembar jawaban cukup banyak (di atas 100 

lembar) maka diambil 27% kelompok atas mulai dari yang 

mempunyai sekor tertinggi dan 27% kelompok bawah mulai 

dari yang mempunyai sekor terendah. 

3. Untuk setiap soal, hitunglah jumlah siswa yang memilih tiap 

alternatif jawaban yang ada. Dengan demikian, untuk soal bentuk 

betul-salah atau bentuk melengkapi/isian (jawaban singkat), 

cukuplah menghitung jumlah siswa yang menjawab benar soal 

tersebut. 

4. Buatlah catatan dalam format tertentu 

5. Untuk setiap soal, hitunglah jumlah siswa dalam tiap kelompok 

yang menjawab betul. Caranya ialah menjumlahkan kedua angka 

di bawah kunci jawaban, yaitu kemungkinan jawaban yang diberi 

tanda bintang. 

6. Hitunglah indeks kesukaran soal dengan menggunakan rumus: 

 

a b

a b

B B
D

J J
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di mana D = indeks kesukaran soal (yang dicari) 
Ba = jumlah yang menjawab betul soal tersebut dari 
kelompok atas 
Bb = jumlah yang menjawab salah soal tersebut dari 
kelompok bawah 
Ja = jumlah lembar jawaban kelompok atas 
Jb = jumlah lembar jawaban kelompok bawah 

Apabila semua lembar jawaban dipakai, maka rumusnya akan 
menjadi sebagai berikut: 

s

B
D

J
  

 
di mana D = indeks kesukaran soal (yang dicari) 

B = jumiah jawaban yang betul 
Js = jumlah semua lembar jawaban 

Dari indeks kesukaran tiap soal itu dapat dihitung indeks kesukaran 
seluruh tes. Caranya ialah dengan menjumlahkan semua indeks dari 
soal-soal yang dipakai untuk analisis soal dibagi jumlah semua 
lembar jawaban (jumlah lembar jawaban kelompok atas ditambah 
jumlah lembar jawaban kelompok bawah). 

Ketentuan mengenai tingkat kesukaran soal ditetapkan sebagai 
berikut: 
1. Soal dengan indeks kesukaran (D) di bawah 0,30 adalah soal 

yang sukar. 

2. Soal dengan indeks kesukaran antara 0,30 dengan 0,70 dinilai 

sedang. 

3. Soal dengan indeks kesukaran di atas 0,70 tergolong soal yang 

mudah. Meskipun ketentuan ini tidak merupakan patokan mutlak, 

namun sering dipergunakan dalam menentukan tingkat 

kesukaran suatu soal. 

 

C. Daya Pembeda 

Seyogyanya ada butir soal yang sedemikian kualitasnya sehingga: 
1. tidak dapat dijawab benar baik oleh siswa kelompok atas 

maupun siswa kelompok bawah; atau 

2. dapat dijawab benar oleh siswa kelompok atas tetapi tidak dapat 

dijawab benar oleh siswa kelompok bawah. 

Apabila hal kedua ini yang terjadi, soal itu dikatakan mempunyai 
daya pembeda. Berarti butir soal itu dapat membedakan antara 
siswa yang pandai dengan siswa yang tidak/kurang pandai. 
Sebagaimana halnya dengan tingkat kesukaran, penggunaan indeks 
daya pembeda untuk menyeleksi soal pun tidak dapat diterima 
sepenuhnya. Konsep daya pembeda mengharuskan ada siswa yang 
menjawab salah soal tersebut. Konsekuensinya, soal-soal yang 
"mudah" dinilai sebagai soal yang tidak/kurang baik. Telah 
dikemukakan di atas, soal yang dapat dijawab benar oleh semua 
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siswa belum tentu soal yang tidak baik. Malah justru sebaliknya yang 
sering terjadi. Karena materi untuk soal-soal seperti itu dinilai 
esensial, guru mengajarkannya sedemikian sampai semua siswa 
menguasainya. Penguasaan materi membuat semua siswa dapat 
menjawab soal tersebut. Dapatnya semua siswa menjawab soal itu 
menjadi dasar untuk penilaian bahwa soal itu mempunyai tingkat 
kesukaran yang sangat rendah dan tidak memiliki daya pembeda. 
Namun demikian, butir soal semacam itu tidak boleh dibuang. 
Membuang soal yang baik dengan alasan tingkat kesukaran dan 
daya pembeda yang rendah dinilai akan berakibat fatal seperti yang 
telah diuraikan dalam bagian tentang tingkat kesukaran. 

Apabila ada butir soal yang tidak dapat dijawab benar oleh siswa, 
maka dibuat analisis butir soal untuk menetapkan daya pembedanya. 
Caranya tepat sama dengan cara mencari indeks kesukaran butir 
soal, hanya berbeda rumusnya. Rumus untuk mencari daya 
pembeda suatu soal adalah: 

a b

a b

B B
DP

J J
   

di mana DP = daya pembeda 
Ba = jumlah yang menjawab betul soal tersebut dari 

kelompok atas 
Bb = jumlah yang menjawab betul soal tersebut dari 

kelompok bawah 
Ja = jumlah lembar jawaban kelompok atas 
Jb = jumlah lembar jawaban kelompok bawah 

Rumus tersebut di atas tidak lain adalah proporsi yang menjawab 
betul soal tersebut dari kelompok atas dikurangi proporsi yang 
menjawab betul soal tersebut dari kelompok bawah. Dengan 
demikian, untuk mendapatkan indeks daya pembeda suatu soal, 
dapat dipakai juga rumus berikut ini: 

a bDP P P   

di mana DP = daya pembeda 
Pa = proporsi yang menjawab betul soal itu dari kelompok atas 
Pb = proporsi yang menjawab betul soal itu dari kelompok 
bawah 

Prinsip yang perlu dianut adalah apabila suatu soal telah dinilai 
bagus oleh ahli bidang studi dan ahli konstruksi tes melalui prosedur 
penilaian sistematik, soal itu harus diterima sebagai soal yang baik, 
walaupun hasil analisis soal menunjukkan tingkat kesukaran dan 
daya pembeda yang rendah. 
 
D. Pola Jawaban Soal 

Pola jawaban soal diperoleh dengan menghitung berapa siswa yang 
memilih option tertentu. Misalnya, berapa siswa memilih option a, 
berapa yang memilih option b, berapa memilih option c, dan berapa 
yang memilih option d. Hasil penghitungan itu akan menunjukkan 
sejauh manakah suatu option berfungsi, baik sebagai kunci maupun 
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sebagai pengecoh. Apabila lebih banyak siswa memilih salah satu 
pengecoh tetapi hanya sedikit yang memilih kunci, maka terdapat 
kemungkinan salah meletakkan kunci. Mungkin pengecoh tersebut 
sebetulnya adalah kunci. Namun mungkin pula, kuncinya sudah 
betul, tetapi pengecoh tersebut terlalu menarik untuk dipilih. Perlu 
dipertimbangkan untuk mengubah pengecoh itu, atau butir soal 
tersebut dibuang saja. 

Terdapat pula kemungkinan penyebaran jawaban atas pengecoh itu 
tidak seimbang. Terlalu banyak memilih salah satu pengecoh, 
sementara pengecoh lain dipilih oleh sedikit sekali siswa, malah ada 
pula pengecoh yang sama sekali tidak terpilih. Butir-butir soal 
semacam ini perlu ditelaah kembali dan diperbaiki apabila masih 
dapat diperbaiki. Apabila dirasakan terlalu sukar untuk membuat 
perbaikan atas soal itu, sebaiknya dibuang saja. Untuk 
mempermudah menghitung jumlah siswa yang menjawab salah satu 
option, maka tabel 1  dapat dikembangkan sebagai berikut: 

 

Nomor 
Soal 

Kemungkinan Jawaban Tidak 
Menjawab A B C D 

1 9 20* 9 17 5 

2 5 0 23* 12 0 

3 1* 6 10 10 6 

4 8 12 0 25* 0 

dst dst dst dst dst dst 

Angka yang diberi tanda bintang menunjukkan kunci jawaban. 
Sedangkan yang tidak berbintang adalah pengecoh. Angka-angka 
pola jawaban tersebut di atas, soal nomor 1 bagus karena lebih 
banyak memilih jawaban kunci, sedangkan jawaban pengecoh juga 
masing-masingnya dipilih oleh cukup banyak siswa. Soal nomor 2 
cukup bagus juga karena lebih banyak yang memilih jawaban kunci. 
Namun demikian, pengecoh b tidak berfungsi karena tidak seorang 
siswa pun yang memilihnya. Pengecoh ini perlu diubah agar 
berfungsi atau diganti dengan yang lebih baik. Soal nomor 3 tidak 
bagus karena hampir tidak ada yang memilih jawaban kunci. Perlu 
pula dipertanyakan kebenaran jawaban kunci, karena jawaban d dan 
c dipilih oleh sangat banyak siswa dibandingkan dengan jawaban 
kunci. Mungkin saja kuncinya adalah c atau d, tetapi salah ditulis 
pada waktu membuat lembaran kunci jawaban. Apabila ternyata 
kuncinya sudah betul tetapi pola jawaban seperti ini, maka sebaiknya 
soal itu dibuang saja. Keadaan soal nomor 4 sama seperti soal 
nomor 2. Butir pengecoh c yang tidak dipilih oleh seorang siswa pun 
perlu diperbaiki atau diganti dengan yang lebih berfungsi. Soal 
nomor 5 sudah cukup bagus. Suatu ketentuan yang sering dipakai 
adalah suatu pengecoh baru dikatakan berfungsi apabila dipilih oleh 
sedikit-dikitnya 5% dari semua siswa yang mengerjakan tes itu.  
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E. Korelasi Biserial 

Berbeda dengan tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pola 
jawaban soal, yang hanya berhubungan dengan butir soal saja, 
maka korelasi berkaitan dengan tes secara keseluruhan. Baik 
buruknya tes dapat ditentukan dengan menghitung korelasi biserial 
(R bis). Prosedur yang dipakai untuk menghitung korelasi biserial 
adalah sama dengan prosedur untuk menghitung indeks kesukaran 
soal. Setelah diperoleh jumlah jawaban yang betul pada kelompok 
atas dan jumlah jawaban yang betul pada kelompok bawah, dicarilah 
proporsi masing-masing dengan menggunakan rumus berikut.  
 

100a
A

a

B
P

J
   atau 100b

B

b

B
P

J
   

 
di mana PA = proporsi jawaban betui kelompok atas 

PB = proporsi jawaban betul kelompok bawah 
Ba = jumlah jawaban betul kelompok atas 
Bb = jumlah jawaban betul kelompok bawah 

Hasil penghitungan ditransformasikan ke dalam angka yang 
menunjukkan korelasi biserial dengan menggunakan tabel berikut ini. 

Normalized Biserrial coefficients of correlation in determined from 
propotions ot correct responses in upper and lower 27 percent of the 

group 
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Sel yang merupakan pertemuan antara angka yang sama atau yang 
terdekat dengan angka PA dan angka PB adalah sel yang dibutuhkan. 
Angka dalam sel itulah korelasi biserial yang dicari. 
 

F. Manfaat Analisis Butir Soal  

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari analisis soal. 
1. Menentukan apakah butir soal berfungsi tepat seperti yang 

dimaksudkan. Terkadang butir soal, ciptaan penulis soal 

profesional sekalipun, tidak berfungsi sebagaimana yang 

diinginkan atau dimaksudkan. Untuk menentukan apakah butir 

soal telah berfungsi semestinya, guru perlu mempertimbangkan 

hal-hal berikut. 

a. Tes itu ditujukan untuk mengukur pencapaian tujuan 

instruksional yang dimaksudkan 

b. Tes itu mempunyai tingkat kesukaran yang memadai, 

dipandang dari materi yang dipakai untuk menulis butir soal 

tes  dan jenjang kemampuan yang diukur.  

c. Kunci jawaban telah betul 

d. Distractor berfungsi 

2. Umpan balik bagi siswa dan merupakan dasar untuk diskusi 

kelas. Siswa berhak mengetahui bagaimana tesnya dinilai dari 

jawaban yang benar dari setiap butir soal. Dengan demikian 

siswa dapat membetulkan kesalahan jawabannya, sementara 

guru dapat menjelaskan sejauh mana jawaban yang diinginkan 

dari setiap soal. Hal ini menyebabkan siswa lebih memahami 

pokok bahasan atau subpokok bahasan melalui jawaban yang 

baik dan benar dari setiap soal. 

3. Umpan balik bagi guru tentang kesulitan belajar siswa, 

mentabulasi persentase siswa yang menjawab benar suatu butir 

soal dapat memberikan informasi kepada guru mengenai pokok-

pokok bahasan yang membutuhkan penjelasan tambahan dan 

perbaikan. Tentu saja sekelompok butir soal yang menanyakan 

bahan yang sama akan memberikan informasi yang lebih reliabel  

daripada satu soal saja. 

Mengidentifikasi kesalahan  yang ada dalam jawaban terhadap 
soal-soal sangat membantu guru untuk perbaikan tingkat 
pemahaman siswa terhadap pokok bahasan atau subpokok 
bahasan yang diteskan. Dengan soal bentuk uraian, jawaban 
singkat, dan isian, analisis isi jawaban penting untuk menentukan 
kesalahan yang umum dialami siswa serta membuat tabulasi dari 
frekuensi kesalahan. 

4. Perbaikan butir soal. Hasil analisis butir soal dapat menunjukkan 

kualitas butir soal itu. Maka basil analisis dapat dipakai untuk 

mengupayakan perbaikan butir soal. Butir-butir soal yang 

diperbaiki itu dapat disimpan/didokumentasikan. 

5. Meningkatkan keterampilan penulisan soal, untuk meningkatkan 

keterampilan menulis soal tes, menganalisis butir-butir soal dan 
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cara siswa menjawab soal-soal. Kemudian, memanfaatkan 

informasi untuk perbaikan butir soal dan mencobanya lagi kepada 

para siswa.  

Melalui analisis soal, guru dapat memperoleh informasi untuk 
memberikan umpan balik, baik kepada para siswanya maupun untuk 
dirinya sendiri, dalam memperbaiki cara mengajarnya dan 
memperhatikan pokok-pokok yang belum jelas dipahami siswa untuk 
diajarkan/dijelaskan kembali. Untuk lebih memahami kesulitan 
belajar siswa diperlukan tes diagnostik. Namun, soal yang dianalisis 
hasilnya itu haruslah soal yang memenuhi syarat soal yang baik, 
adalah apakah butir soal itu telah sesuai dengan tujuan yang 
ditetapkan. 
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BAB  X 
PERBAIKAN DAN PERAKITAN SOAL 

 
A. Perbaikan Butir Soal 

 
        Setiap butir soal yang ditulis,  perlu untuk ditelaah atau diteliti apakah ada 
butir soal yang tidak memenuhi kriteria penulisan soal yang baik. Apabila 
terdapat soal yang belum sempurna ditinjau dari segi kriteria yang harus 
dipenuhi untuk dapat dinilai sebagai soal yang baik, maka soal tersebut perlu 
diperbaiki.  Setelah diyakini bahwa soal-soal itu sudah baik, dapat dirakit 
menjadi perangkat-perangkat tes.  
        Penelaahan soal adalah kegiatan meneliti kembali soal-soal yang sudah 
ditulis dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah yang sudah diterapkan dalam 
penulisan soal, dan yang di maksud dengan perbaikan soal adalah kegiatan 
menyempurnakan soal yang sudah ditelaah untuk disesuaikan dengan kriteria 
yang tercakup dalam bidang materi, konstruksi, dan Bahasa, sedangkan 
perakitan soal adalah kegiatan merangkai butir-butir soal yang baik atau yang 
telah mengalami perbaikan menjadi perangkat tes. Maka ruang lingkup 
kegiatan dalam seluruh proses penyempurnaan dan perakitan soal adalah 
penelaahan dalam bidang materi, konstruksi, dan bahasa, serta langkah-
langkah perbaikan dan perakitan soal.  
        Penelaahan soal merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan 
setelah penulisan soal. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meneliti dan mengkaji 
setiap butir soal agar diperoleh soal yang berkualitas baik sebelum soal 
tersebut dirakit menjadi suatu perangkat tes.  

 
Bahan yang Diperlukan 

Untuk melaksanakan penelaahan soal diperlukan bahan-bahan 
penunjang, antara lain: 

a. Kurikulum  yang dijadikan acuan 

b. Buku sumber 

c. Kisi-kisi tes 

Kisi-kisi tes diperlukan untuk penelaahan apabila butir-butir soal yang 
akan ditelaah itu ditulis berdasarkan suatu kisi-kisi. Penelaahan soal didasarkan 
atas kaidah-kaidah yang dipakai pada penulisan soal. Menggunakan kaidah 
yang berbeda akan berakibat meningkatnya jumlah soal yang harus diperbaiki 
karena tidak terpenuhinya kaidah penelaahan meskipun soal tersebut ditulis 
dengan memperhatikan semua kaidah penulisan soal. Karena penulisan soal 
menggunakan kaidah yang meliputi bidang materi, konstruksi, dan 
pembahasaan, maka penelaahan soal pun menggunakan kaidah yang sama 
dan meliputi bidang yang sama pula.  

 
a. Materi 

Yang perlu diperhatikan pada waktu menelaah soal ditinjau dari segi 
materi adalah sebagai berikut: 
(1) Soal harus sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. 

Apabila soal-soal yang ditulis itu didasarkan atas kisi-kisi yang 

memuat indikator, soalnya harus sesuai dengan indikator yang 

terdapat dalam kisi-kisi. 
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(2) Pengecoh harus homogen, logis, dan berfungsi. Pengecoh yang 

disusun homogen dari segi isi/materi atau dalam suatu ruang 

lingkup yang sama. Di samping itu, pengecoh harus pula masuk 

akal, dalam arti melalui suatu proses pemikiran tertentu. Dengan 

demikian, diharapkan pengecoh akan berfungsi yakni dapat 

dipilih oleh siswa yang tidak menguasai bahan soal tes tersebut. 

(3) Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau 

yang paling benar. Perlu diperhatikan ketepatan menempatkan 

kunci jawaban. 

 
b. Konstruksi 

Penelaahan soal dari segi konstruksi menggunakan aturan sebagai 
berikut: 
(1) Rumusan pokok soal harus jelas dan tegas, tidak menimbulkan 

pengertian ganda atau mengundang penafsiran yang berbeda. 

Setiap soal harus mengandung satu persoalan sehingga rumusan 

soalnya menjadi tegas. 

(2) Pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan rumusan yang 

diperlukan saja. 

(3) Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar.  

(4) Pokok soal jangan menggunakan pertanyaan yang bersifat 

negatif ganda.  

(5) Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. 

(6) Pilihan jawaban jangan menggunakan pernyataan yang berbunyi: 

"Semua jawaban di atas benar" atau " Semua jawaban di atas 

salah". 

(7) Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun 

berdasarkan urutan besar kecilnya angka. Pengurutan dibuat dari 

angka yang kecil ke angka yang besar, atau sebaliknya. 

(8) Gambar/grafik/tabel/diagram dan sejenisnya, yang terdapat 

dalam soal harus jelas dan berfungsi. 

(9) Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 

 
c. Bahasa 

Penelaahan soal dari segi bahasa menggunakan kaidah-kaidah 
sebagai berikut: 
(1) Bahasa harus komunikatif, kesesuaian penggunaan bahasa 

dalam perumusan soal dengan tingkat penguasaan bahasa 

siswa. 

(2) Bahasa soal mudah dimengerti dan tidak berlaku lokal. 

(3) Pilihan jawaban jangan mengulang kata atau kelompok kata yang 

sama kecuali kalau kelompok kata itu merupakan satu kesatuan 

yang tidak boleh dipisahkan. Kata atau kelompok kata yang sama 

yang bukan merupakan satu kesatuan harus diletakkan pada 

pokok soal. 
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(4) Dalam menelaah soal perlu diperhatikan kaidah-kaidah bahasa 

Indonesia dengan berpedoman buku Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD). 

 
 
B.Prosedur Penelaahan 

Penelaahan dapat dilaksanakan dengan mudah apabila 
menggunakan kartu telaah. Dengan kartu telaah, penelaah 
membaca soal dan mencocokkannya dengan kaidah-kaidah yang 
dipindahkan ke dalam kartu telaah itu.  
Pedoman tersebut diringkas dalam bentuk suatu kartu telaah seperti 
berikut ini: 
 

KARTU TELAAH 
Jenis Sekolah : ________________Kode Set : 
________________ 
Mata Pelajaran : ________________Nomor Soal : 
________________ 
Program Studi
 :________________NamaPenelaah:________________ 
Asal Prop/Kab : ________________ 

 

 BIDANG 
PENELAAHAN 

KRITERIA PENELAAHAN 
Y
A 

TIDA
K 

 
A. MATERI 

 
1. Soal sesuai dengan indikator. 
2. Pengecoh sudah berfungsi. 
3. Hanya ada satu kunci jawaban 

yang paling tepat. 
4.  

  

 
B. KONSTRUK

SI 

 
1. Pokok soal dirumuskan 

dengan singkat, jelas, dan 
tegas. 

2. Pokok soal tidak memberi 
petunjuk ke kunci jawaban. 

3. Pokok soal bebas dari 
pemyataan yang bersifat 
negatif ganda. 

4. Gambar/grafik/tabel/diagram 
dan sejenisnya pada soal 
jelas dan berfungsi. 

5. Pilihan jawaban homogen dan 
logis. 

6. Panjang pilihan jawaban 
relatif sama. 

7. Pilihan jawaban tidak 
menggunakan pernyataan 
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yang berbunyi "Semua 
jawaban di atas salah" atau 
"Semua jawaban di atas 
benar." 

8. Pilihan jawaban yang 
berbentuk angka disusun 
berdasarkan urutan besar 
kecilnya. 

5. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal sebelumnya. 
 

 
C. BAHASA 

 
1. Soal menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia. 

2. Soal menggunakan bahasa 
yang komunikatif. 

3. Soal tidak menggunakan 
bahasa yang berlaku 
setempat. 

4. Pilihan jawaban tidak 
mengulang kata/kelompok 
kata yang sama. 

  

 
SARAN PENELAAH  
 

 
 

Setelah butir soal ditelaah, dimulailah upaya memperbaiki soal yang 
dinilai belum baik. Untuk mendapatkan soal-soal yang siap rakit, 
diperlukan perbaikan soal dengan mengikuti langkah-langkah berikut 
ini: 
1. Perhatikan kriteria yang bertanda cek (√) dalam kolom TIDAK 

pada kartu telaah. 

2. Perhatikan Catatan pada bagian bawah kartu telaah. 

3. Perbaiki soal yang bertanda cek (√) dalam kolom TIDAK dan 

Catatan pada bagian bawah kartu telaah. 

Langkah-langkah tersebut, khususnya mengikuti kriteria yang 
terdapat dalam kartu telaah, dapat dirinci sebagai berikut: 
Untuk perbaikan soai itu diperlukan langkah-Iangkah berikut: 
1. Memperhatikan kriteria yang diberi tanda cek (√) pada kolom 

TIDAK dalam kartu telaah. 

2. Baca Catatan yang terdapat di bagian bawah kartu telaah. 

3. Perbaiki soal dengan memperhatikan kriteria yang bertanda cek 

(√) pada kolom TIDAK dan Catatan tersebut. 

Perbaikan pada tiap kriteria adalah sebagai berikut: 
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1. Jika terdapat tanda cek (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 1 

(satu), perbaiki soal tersebut agar sesuai dengan indikatornya. 

Contoh: 
Indikator 
Siswa mampu merumuskan motivasi penduduk pedesaan pindah 
ke kota. 
Soal yang tidak sesuai dengan indikator 
Perpindahan masyarakat desa ke kota adalah....  
a. urbanisasi 

b. imigrasi 

c. transmigrasi 

d. emigrasi 

Soal ini tidak sesuai dengan indikator karena menanyakan 
pengertian, padahal indikator menghendaki soal yang 
menanyakan motivasi penduduk desa pindah ke kota. 
Soal sesudah diperbaiki 
Motivasi penduduk pedesaan pindah ke kota adalah untuk .... 
a. mencari pengalaman  

b. memperluas pengetahuan 

c. meningkatkan taraf hidup 

d. mendapatkan hiburan 

 
2. Jika terdapat tanda eck (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 2 

(dua), perbaiki soal tersebut sehingga pengecohnya menjadi logis 

dan berfungsi. 

Contoh: 
Soal yang pengecohnya tidak logis dan tidak berfungsi 
Tidak sedikit, tapi ratusan pedagang kali lima berjualan." Kalimat 
itu menggunakan majas ....  
a. klimaks 

b. sastra 

c. ilmiah 

d. antiklimaks 

Pengeeoh b dan c tidak logis dan karena itu tidak berfungsi 
karena tidak berhubungan dengan majas. 
Soal sesudah diperbaiki 
Tidak sedikit, tapi ratusan pedagang kali lima berjualan." Kalimat 
itu menggunakan majas ....  
a. klimaks 

b. antiklimaks 

c. repetisi 

d. paralelisme 

 
3. Jika terdapat tanda cek (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 3 

(tiga), perbaiki soal tersebut sehingga hanya mempunyai satu 

kunci jawaban yang paling tepat/benar. 

Contoh: 
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Soal yang kuncinya lebih dari satu 
Kalimat di bawah ini yang bersusunan subjek - predikat - objek 
adalah .... 
a. Agus belajar IPA. 

b. Hasanah memasak di dapur. 

c. Dudung membaca buku. 

d. Pitoyo jalan jalan ke pasar. 

e. Karjo minum secangkir teh. 

Soal di atas mengandung dua jawaban yang benar, yakni c dan 
e. 
Soal sesudah diperbaiki 
Kalimat di bawah ini yang bersusunan subjek - predikat - objek 
adalah .... 

a. Agus belajar IPA. 

b. Hasanah memasak di dapur. 

c. Dudung membaca buku. 

d. Pitoyo jalan jalan ke pasar. 

e. Karjo minum secangkir teh di kantin. 

4. Jika terdapat tanda cek (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 4 

(empat), perbaiki soal tersebut sehingga pokok soal menjadi 

singkat, jelas, dan tegas. 

Contoh: 
Soal yang mengandung informasi yang tidak diperlukan 
Seorang pujangga kerajaan bernama Mpu Tantular hidup pada 
masa kerajaan Majapahit, mengarang sebuah buku yang diberi 
nama judul Sutasoma. Dalam bukunya ini  menggunakan istilah 
Bhinneka Tunggal Ika arti dari ini adalah untuk melukiskan .... 
a. keanekaragaman adat istiadat di Nusantara 

b. kesatuan berbagai suku bangsa di Nusantara 

c. persamaan budaya di Nusantara 

d. kerukunan hidup berbagai penganut agama 

e. luasnya wilayah yang dikuasai Majapahit 

Soal di atas mengandung informasi yang tidak diperlukan. Hal ini 
dapat membingungkan siswa serta menyita waktu tanpa manfaat. 
 
 
Soal sesudah diperbaiki 
Istilah "Bhinneka Tunggal Ika" oleh Mpu Tantular dalam bukunya 
berjudul Sutasoma untuk melukiskan ....  
a. keanekaragaman adat istiadat di Nusantara 

b. kesatuan berbagai suku bangsa di Nusantara 

c. kerukunan budaya daerah di Nusantara 

d. kerukunan hidup berbagai penganut agama 

e. luasnya wilayah yang dikuasai Majapahit 
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5. Jika terdapat tanda cek (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 5 

(lima), perbaiki soal tersebut sehingga tidak memberi petunjuk ke 

arah kunci jawaban. 

Contoh: 
Soal yang pokok soalnya memberikan petunjuk ke arah 
kunci jawaban 
Generator listrik di PLTA Sigura-gura digerakkan oleh tenaga ....  
a. air 

b. uap panas 

c. gas bumi 

d. solar 

Soal sesudah diperbaiki 
Generator listrik Sigura-gura digerakkan oleh tenaga ....  
a. air 

b. uap panas 

c. gas bumi 

d. solar 

 
6. Jika terdapat tanda cek (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 6 

(enam), perbaiki soal tersebut sehingga tidak terdapat pernyataan 

yang bersifat negatif ganda. 

Contoh: 
Soal yang pokok soalnya bersifat negatif ganda 
Garis-garis yang persamaannya ax + by + c = 0 dan px + qy + r = 
0 tidak akan sejajar tanpa .... 
a. aq + bp = 0 

b. aq – bp = 0 

c. ap + bq = 0 

d. ap – bq = 0 

e. ab – pq = 0 

Pada pokok soal di atas terdapat kata "tidak" dan "tanpa" dalam 
satu kalimat. Hal ini hanya akan membingungkan siswa untuk 
memahami makna kalimat yang mengungkapkan pokok 
permasalahan.  
Soal sesudah diperbaiki 
Garis-garis dengan persamaan ax + by + c = 0 dan px + qy + r = 
0 akan sejajar apabila .... 
a. aq + bp = 0 

b. aq – bp = 0 

c. ap + bq = 0 

d. ap – bq = 0 

e. ab – pq = 0 

 
7. Jika terdapat tanda cek (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 7 

(tujuh), perbaiki gambar/tabel/grafik/diagram atau sejenisnya 

pada soal tersebut sehingga menjadi jelas dan berfungsi. 

Contoh: 
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Soal yang gambarnya tidak jelas 

 
Dari gambar segitiga PQR di atas, besar sudut PRQ adalah .... 
a. 80° 

b. 75° 

c. 65° 

d. 60° 

Gambar pada soal di atas tidak jelas karena: 
a. tidak menunjukkan sisi-sisi mana yang sama panjang, dan 

b. sudut mana yang besarnya 50° karena angka ini terletak tepat 

di tengah-tengah segitiga. 

 

 

Soal sesudah diperbaiki 

 
Dari gambar segitiga PQR di atas, besar sudut PRQ adalah .... 
a. 80° 

b. 75° 

c. 65° 

d. 60° 

 
8. Jika terdapat tanda cek (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 8 

(delapan), perbaiki soal tersebut sehingga semua pilihan jawaban 

menjadi homogen dan logis. 

Contoh: 
Soal yang pilihan jawabannya tidak homogen dari segi 
materi dan karena itu tidak logis 
Alat optik yang digunakan untuk memperoleh bayangan dari 
gambar kecil menjadi besar adalah 
a. teleskop 

b. projektor 

c. bioskop 

d. stetoskop 
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Pilihan jawaban c dan d tidak homogen dan karena itu tidak logis, 
karena bioskop dan stetoskop bukanlah alat optik walaupun 
berakhir dengan -skop seperti pada teleskop. 
Soal sesudah diperbaiki 
Alat optik yang digunakan untuk memperoleh bayangan dari 
gambar kecil menjadi besar adalah .... 
a. teleskop 

b. projektor 

c. kamera 

d. mikroskop 

 
9. Jika terdapat tanda cek (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 9 

(sembilan), perbaiki pilihan jawaban soal tersebut sehingga 

menjadi relatif sama panjang. 

Contoh: 
Soal yang pilihan jawabannya relatif tidak sama Panjang 
Helopeltis adalah hama yang menyerang tanaman .... 
a. kopi 

b. daun teh yang masih kuncup 

c. jagung 

d. padi 

Butir option b jauh lebih panjang dibanding dengan option lainnya. 
Dan umumnya option yang panjang itu adalah kunci, karena 
diambil langsung dari buku sumber. Sedangkan option lain dibuat 
sendiri, sehingga cenderung pendek. Akibatnya, siswa yang 
menyadari atau mengetahui hal ini (yang mempunyai test 
wiseness) akan memilih option yang panjang yang umumnya 
adalah kunci jawaban itu. 
Soal sesudah diperbaiki 
Helopeltis adalah hama yang menyerang tanaman .... 
a. kopi 

b. the 

c. jagung 

d. padi  

 
10. Jika terdapat tanda cek (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 10 

(sepuluh), perbaiki pilihan jawaban soal tersebut sehingga tidak 

menggunakan kalimat-kalimat yang berbunyi "Semua jawaban di 

atas benar" atau "Semua jawaban di atas salah". 

Contoh 1: 
Bangun geometri yang mempunyai 4 buah simetri putar adalah 
....  
a. jajaran genjang 

b. bujur sangkar 

c. belah ketupat 

d. semua jawaban di atas benar 
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Misalnya, siswa tahu pasti dua dari option a, b, dan c itu betul, 
tapi ragu-ragu tentang kebenaran yang ketiga. Dia dapat 
memutuskan untuk menjawab d, yaitu bahwa semua jawaban di 
atas benar, meskipun tidak tahu pasti kebenaran salah satu 
option itu. Andaikata betul, yakni jawabannya adalah d, maka 
siswa tersebut diberi angka untuk jawaban yang sebetulnya dia 
tidak tahu. Sebaliknya, kalau ternyata jawaban d itu salah, maka 
siswa dihukum terlalu berat, yakni diberi nilai 0 (nol) meskipun 
ada dua pilihan jawaban yang dia tahu pasti benar. 
Soal sesudah diperbaiki 
Bangun geometri yang mempunyai 4 buah simetri putar adalah 
....  
a. jajaran genjang 

b. bujur sangkar 

c. belah ketupat 

d. persegi Panjang 

Contoh 2: 
Kerukunan antarumat beragama akan terwujud bila 
dikembangkan sikap .... 
a. mawas diri 

b. tenggang rasa 

c. saling percaya 

d. semua jawaban di atas salah 

Seperti halnya dengan option yang berbunyi “semua jawaban di 
atas benar”, option yang berbunyi “semua jawaban di atas salah” 
pun tidak dapat diterima dari segi pengukuran. Alasannya, 
apabila siswa tahu pasti bahwa ada dua pilihan jawaban salah, 
maka dapat disimpulkan bahwa option ketiga pun pasti salah. 
Dengan demikian dia akan cenderung memilih option d. 
Soal sesudah diperbaiki 
Kerukunan antarumat beragama akan terwujud bila 
dikembangkan sikap ....  
a. mawas diri 

b. tenggang rasa 

c. saling percaya 

d. toleransi 

 
11. Jika terdapat tanda cek (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 11 

(sebelas), perbaiki pilihan jawaban soal tersebut sehingga 

berurutan dari keeil ke besar atau sebaliknya. 

Contoh: 
Soal yang pilihan jawabannya berbentuk angka yang tidak 
disusun berdasarkan urutan 
Kurs beli dollar pada BNI 1946 sekarang adalah Rp1.650,00 
sedangkan kurs jual sebesar Rp1.705,00. Berapa rupiah diterima 
Emma jika dia menukarkan US $250? 
a. Rp838.750,00 

b. Rp13.750,00 
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c. Rp3.355,00 

d. Rp412.500,00 

e. Rp426.250,00 

Dengan tidak berurutannya angka-angka ini, siswa sulit 
menentukan pilihannya secara cepat. Siswa membutuhkan waktu 
lebih banyak untuk membaca angka-angka tersebut karena harus 
membaca semuanya. Tetapi, apabila diurutkan dari kecil ke besar 
atau sebaliknya, siswa dapat langsung menuju ke pilihan jawaban 
yang besarnya mendekati jawaban yang benar. Misalnya, dalam 
soal di atas, siswa mempunyai dua pola dengan jumlah rupiah 
menurut kurs yang dipandangnya benar, atau dengan jalan 
membagi kedua angka tersebut. Apabila memakai cara 
mengalikan, maka pasti jawabannya lebih besar dari 
Rp250.000,00. Maka dia akan memilih dari option a, d, dan e. 
Sebaliknya apabila cara yang dipakai adalah membagi, maka 
hasilnya akan lebih kecil dari Rp250.000,00. Maka dia akan 
memilih dari option b dan c. Tapi mencari option a, d, dan e, atau 
option b dan c dengan letak yang acak seperti ini tidak dapat 
secepat seperti apabila angka-angkanya diurutkan teratur, dari 
kecil ke besar atau sebaliknya. 
Soal sesudah diperbaiki 
Kurs beli dollar pada BNI 1946 sekarang adalah Rp1.650,00 
sedangkan kurs jual sebesar Rp1.750,00. Berapa rupiah diterima 
Emma jika dia menukarkan US $250? 
a. Rp3.355,00 

b. Rp13.750,00 

c. Rp412.500,00 

d. Rp426.250,00 

e. Rp838.750,00 

 
12. Jika terdapat tanda cek (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 12 

(dua belas), perbaiki soal tersebut sehingga menjadi soal yang 

mandiri sesuai dengan kaidah penulisan soal. 

Contoh: 

 
10 Pada ABC di atas, panjang AD = 3 cm, BC = 15 cm, DB = 9 

cm. Panjang CD = …. 

a. 6 cm 

b. 9 cm 

c. 12 cm 

d. 15 cm 

11 Luas daerah  ABC pada soal nomor 10 di atas adalah .... 
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a. 54 cm2 

b. 72 cm2 

c. 108 cm2 

d. 144 cm2 

Apabila siswa tidak dapat menjawab benar soal nomor 10 maka 
soal nomor 11 pun tidak dapat dijawab benar, karena jawabannya 
bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Untuk dapat 
menghitung luas ABC diperlukan tinggi CD (Soal nomor 10). Jika 
siswa tidak dapat menghitung panjang CD, yakni tinggi ABC, 
maka siswa tidak dapat menjawab soal nomor 11. 
Soal sesudah diperbaiki 

 
 

12 Pada  ABC di atas, panjang AD = 3 cm, BC = 15 cm, DB = 9 

cm, dan CD = 12 cm. Luas daerah  ABC di atas adalah .... 
a. 54 cm2 

b. 72 cm2 

c. 108 cm2 

d. 144 cm2 

Malah terdapat kemungkinan adanya soal yang jawabannya 
bergantung pada jawaban bagian soal itu sendiri. Hal ini 
menyalahi kaidah yang sama ini (kaidah 12). 
Contoh: 
Soal yangbergantung pada jawaban bagian yang ada di 
dalamnya 
Bentuk pengamalan Pancasila yang sesuai dengan sila kelima 
adalah …. 
a. tidak bergaya hidup mewah 

b. saling mencintai sesama manusia 

c. menghormati hak-hak orang lain 

d. mengembangkan sikap tenggang rasa 

Andaikata siswa tidak mengetahui bunyi sila kelima Pancasila, 
maka ia tidak dapat menjawab soal ini. Andaikata siswa mengira 
bunyi sila kelima adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 
maka jawaban yang dicari dari pilihan jawaban pun akan menjurus 
kepada sila tersebut. 
Soal sesudah diperbaiki 
Bentuk pengamalan Pancasila yang sesuai dengan sila kelima 
(Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) adalah .... 
a. tidak bergaya hidup mewah 

b. saling mencintai sesama manusia 

c. menghormati hak-hak orang lain 
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d. mengembangkan sikap tenggang rasa 

 atau 
Bentuk pengamalan Pancasila yang sesuai dengan sila Keadilan 
Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah .... 
a. tidak bergaya hidup mewah 

b. saling mencintai sesama manusia 

c. menghormati hak-hak orang lain 

d. mengembangkan sikap tenggang rasa 

  
13. Jika terdapat tanda cek (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 13 

(tiga belas), perbaiki soal tersebut sehingga menjadi soal yang 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia. 

 

Contoh: 
Soal yang tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia 
Bahasa Indonesia kongresnya ke dua diselenggarakan tahun ....  
a. 1938 

b. 1954 

c. 1972 

d. 1978  

 

Soal sesudah diperbaiki 
Kongres Bahasa Indonesia Kedua diselenggarakan pada tahun 
.... 
a. 1938 

b. 1954 

c. 1972 

d. 1978  

 
14. Jika terdapat tanda cek (©) pada kolom TIDAK dalam kriteria 14 

(empat belas), perbaiki soal tersebut sehingga menjadi soal yang 

menggunakan bahasa yang komunikatif. 

Contoh: 
Soal yang tidak menggunakan bahasa yang komunikatif 
Huruf pada kata-kata berikut yang diucapkan berbeda terdapat 
pada kata ....  
a. bebas 

b. beli 

c. heran 

d. merah  

Soal sesudah diperbaiki 
Bunyi /e/ yang berbeda terdapat pada kata ....  
a. bebas 

b. beli 

c. heran 

d. merah 
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15. Jika terdapat tanda cek (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 15 

(lima belas), perbaiki soal tersebut sehingga menjadi soal tanpa 

menggunakan istilah/bahasa setempat. 

Contoh: 
Soal yang mengandung istilah/bahasa setempat 
Percil bernapas dengan ....  
a. paru-paru 

b. kulit 

c. insang 

d. trachea 

Soal sesudah diperbaiki 
Berudu bernapas dengan ....  
a. paru-paru 

b. kulit 

c. insang 

d. trachea 

 
16. Jika terdapat tanda cek (√) pada kolom TIDAK dalam kriteria 16 

(enam belas), perbaiki soal tersebut sehingga pada pilihan 

jawaban tidak terdapat pengulangan frase/kata yang sama yang 

bukan merupakan satu kesatuan. 

Contoh: 
Soal yang menggunakan pengulangan frase yang sama 
"Have you ever been to Bali?" 
"Yes, .... " 
a. I have been to Bali twice 

b. I have been to Bali for two years 

c. I have been to Bali in 1974 

d. I have been to Bali since January 

Soal sesudah diperbaiki 
"Have you ever been to Bali?" 
"Yes, I have been to Bali ...." 
a. twice 

b. for two years 

c. in 1974 

d. since January 
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BAB   X 

PELAPORAN HASIL PENILAIAN 

           A. Laporan Kemajuan Hasil Penilaian 

         Laporan kemajuan hasil belajar peserta didik dibuat sebagai 

pertanggungjawaban lembaga sekolah kepada orang tua/wali peserta 

didik, komite sekolah, masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Laporan 

kemajuan hasil belajar peserta didik merupakan sarana komunikasi dan 

sarana kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat yang 

bermanfaat baik bagi kemajuan belajar peserta didik maupun 

pengembangan sekolah. 

Pelaporan hasil belajar hendaknya: 

a. Merinci hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan, dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi 

pengembangan peserta didik. 

b. Memberikan informasi yang jelas, komprehensif, dan akurat. 

c. Menjamin informasi yang akurat dan tepat waktu bagi orang tua, dan 

secepatnya diketahui bilamana anaknya bermasalah dalam belajar. 

       Penilaian menghasilkan informasi tentang pencapaian kompetensi 
peserta didik yang dapat digunakan sebagai: (1) perbaikan (remedial) 
bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) pada ulangan harian, (2) pengayaan bagi peserta didik yang 
sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) lebih cepat dari 
waktu yang disediakan, (3) perbaikan program dan proses pembelajaran, 
(4) pelaporan, dan (5) penentuan kenaikan kelas. Penilaian dilakukan 

untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai suatu 
kompetensi mengacu ke indikator yang telah dikembangkan. Penilaian 
dilakukan pada waktu pembelajaran atau setelah pembelajaran berlangsung. 
Sebuah indikator dapat dijaring dengan beberapa soal/tugas. 

       Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap Kompetensi Dasar (KD) 
diberikan skor 0% - 100%. Kriteria ideal pencapaian masing-masing KD 
adalah lebih dari 75%, tetapi sekolah dapat menetapkan kriteria atau 
tingkat pencapaian KD (misalnya: mulai dari 50%), dengan rasional 
acuan: tingkat kemampuan akademis peserta didik dan ketersediaan 
daya dukung guru serta sarana dan prasarana. Apabila perolehan nilai 

peserta didik pada suatu KD  KKM , artinya peserta didik tersebut telah 
menuntaskan KD tersebut.  

      Kualitas sekolah akan dinilai oleh pihak luar/masyarakat secara 
berkala, antara lain melalui keberhasilan sekolah dalam ujian nasional. 
Penilaian ini akan menunjukkan peringkat suatu sekolah dibandingkan 
dengan sekolah lain (benchmarking). Dengan pemeringkatan ini 
diharapkan sekolah terpacu untuk meningkatkan kualitasnya, dalam arti 
meningkatkan kriteria pencapaian kompetensi. 
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1. Bagi peserta didik yang memerlukan remedial 

Guru harus percaya bahwa setiap peserta didik dalam kelasnya mampu 

mencapai kriteria ketuntasan setiap kompetensi, bila peserta didik 

mendapat bantuan yang tepat. Misalnya, bantuan sesuai dengan gaya 

belajar peserta didik pada waktu yang tepat sehingga kesulitan dan 

kegagalan tidak menumpuk. Dengan demikian peserta didik tidak patah 

semangatnya (frustasi) dalam mencapai kompetensi yang harus 

dikuasainya. 

Remedial dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru kelas, atau oleh guru 

lain yang memiliki kemampuan memberikan bantuan dan mengetahui 

kekurangan peserta didik. Remedial diberikan kepada peserta didik yang 

belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Guru mendiagnosis hasil 

ulangan harian peserta didik sebagai dasar untuk menentukan bentuk 

kegiatan remidial. Kegiatan dapat berupa tatap muka dengan guru atau 

diberi kesempatan untuk belajar sendiri, kemudian dilakukan penilaian 

dengan cara: menjawab pertanyaan, membuat rangkuman pelajaran, 

atau mengerjakan tugas mengumpulkan data. Waktu remedial diatur 

berdasarkan kesepakatan antara peserta didik dengan guru, dapat 

dilaksanakan di luar jam efektif. Remedial hanya diberikan untuk KD 

yang belum tuntas.  

2. Bagi peserta didik yang memerlukan pengayaan 

Pengayaan dilakukan bagi peserta didik yang memiliki  penguasaan 

lebih cepat dibandingkan peserta didik lainnya, atau peserta didik yang 

mencapai ketuntasan belajar ketika sebagian besar peserta didik yang 

lain belum. Peserta didik yang berprestasi baik perlu mendapat 

pengayaan, agar dapat mengembangkan potensi secara optimal. Salah 

satu kegiatan pengayaan yaitu memberikan materi tambahan, latihan 

tambahan atau tugas individual yang bertujuan untuk memperkaya 

kompetensi yang telah dicapainya. Hasil penilaian kegiatan pengayaan 

dapat menambah penguasaan/nilai peserta didik pada matapelajaran 

bersangkutan. Pengayaan dapat dilaksanakan setiap saat baik pada 

atau di luar jam efektif. Bagi peserta didik yang secara konsisten selalu 

mencapai kompetensi lebih cepat, dapat diberikan program akselerasi.  

3. Bagi Pendidik  

Pendidik dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan program 

dan kegiatan pembelajaran. Misalnya, pendidik dapat mengambil 

keputusan terbaik dan cepat untuk memberikan bantuan optimal kepada 

kelas dalam mencapai kompetensi yang telah ditargetkan dalam 

kurikulum, atau pendidik harus mengulang pelajaran dengan mengubah 

strategi pembelajaran, dan memperbaiki program pembelajarannya. 

Oleh karena itu, program yang telah dirancang, strategi pembelajaran 
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yang telah disiapkan, dan bahan yang telah disiapkan perlu dievaluasi, 

direvisi, atau mungkin diganti apabila ternyata tidak efektif  membantu 

peserta didik dalam mencapai penguasaan kompetensi. Perbaikan 

program tidak perlu menunggu sampai akhir semester, karena bila 

dilakukan pada akhir semester bisa saja berarti perbaikan itu akan 

sangat terlambat. 

4. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penilaian dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk menilai 

tingkat keberhasilan peserta didik, kinerja guru, dan kinerja sekolah, 

serta sebagai bahan kajian dalam pengambilan keputusan dalam rangka 

pembinaan sekolah yang dipimpinnya. 

 

1. Laporan Sebagai Akuntabilitas Publik 

Kurikulum berbasis kompetensi dirancang dan dilaksanakan dalam 

kerangka manajemen berbasis sekolah, di mana peran-serta masyarakat 

di bidang pendidikan tidak hanya terbatas pada dukungan dana saja, 

tetapi juga di bidang akademik.  

Unsur penting dalam manajemen berbasis sekolah adalah partisipasi 

masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik. Atas dasar itu, 

laporan kemajuan hasil belajar peserta didik dibuat sebagai 

pertanggungjawaban lembaga sekolah kepada orang tua/wali peserta 

didik, komite sekolah, masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Laporan 

kemajuan hasil belajar peserta didik merupakan sarana komunikasi dan 

sarana kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat yang 

bermanfaat baik bagi kemajuan belajar peserta didik maupun 

pengembangan sekolah. 

Pelaporan hasil belajar hendaknya: 

a. Merinci hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan, dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi 

pengembangan peserta didik. 

b. Memberikan informasi yang jelas, komprehensif, dan akurat. 

c. Menjamin informasi yang akurat dan tepat waktu bagi orang tua, dan 

secepatnya diketahui bilamana anaknya bermasalah dalam belajar. 

2. Bentuk Laporan 

Laporan kemajuan belajar peserta didik dapat disajikan dalam data 

kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif disajikan dalam angka (skor), 

misalnya seorang peserta didik mendapat nilai 6 (enam) pada mata 

pelajaran matematika. Baik peserta didik maupun orang tua yang kurang 

memahami makna angka tersebut dapat berkonsultasi dengan guru dan 
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melihat buku nilai. Hal ini perlu dilakukan agar orang tua dapat 

menindaklanjuti, apakah anaknya perlu dibantu dalam bidang aritmetika, 

aljabar, geometri, statistika, atau hal lain.  

Agar peran serta masyarakat semakin meningkat, bentuk laporan harus 

disajikan dalam bentuk yang lebih komunikatif (memuat catatan 

guru/deskripsi), sehingga “profil” atau tingkat kemajuan belajar peserta 

didik mudah terbaca dan dapat dipahami oleh orang tua atau pihak yang 

berkepentingan (stakeholder). 

Dari laporan tersebut, orangtua dapat mengidentifikasi kompetensi apa 

saja yang belum dikuasai anaknya. Berdasarkan laporan tersebut, 

orangtua/wali dapat menentukan jenis bantuan apa yang diperlukan 

anaknya, sedangkan di pihak anak, yang bersangkutan dapat 

mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya serta aspek mana yang 

perlu ditingkatkan. 

3. Isi Laporan 

Pada umumnya orang tua menginginkan jawaban akurat atas 

pertanyaan berikut: 

a. Bagaimana keadaan anak waktu belajar di sekolah secara akademik, 

fisik, sosial dan emosional? 

b. Sejauh mana anak berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah? 

c. Kemampuan/kompetensi apa yang sudah dan belum dikuasai 

dengan baik? 

d. Apa yang harus orang tua lakukan untuk membantu dan 

mengembangkan anak lebih lanjut? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, informasi yang diberikan kepada 

orang tua hendaknya: 

a. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 

b. Menitikberatkan kekuatan dan apa yang telah dicapai anak. 

c. Memberikan perhatian pada pengembangan dan pembelajaran anak. 

d. Berkaitan erat dengan hasil belajar yang harus dicapai dalam 

kurikulum. 

e. Berisi informasi tentang tingkat pencapaian hasil belajar. 

 

B.Jenis Administrasi dan Pelaporan 

a. Leger 

Leger merupakan buku yang berisi informasi pencapaian hasil 

belajar peserta didik dalam satu kelas, yang memberi gambaran 

secara rinci tentang kemampuan prestasi akademik maupun catatan 

pribadi dalam kurun waktu satu tahun (Lampiran 3. Contoh Format 

Leger). 
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Leger ini dimaksudkan: 

1) Untuk merekam perkembangan kemajuan belajar peserta didik 

satu kelas yang berisi: 

a) Identitas peserta didik; 

b) Uraian mata pelajaran yang dipelajari; 

c) Kelulusan dan tanggal perbaikan dari setiap mata pelajaran 

yang dinyatakan belum lulus. 

2) Memberi informasi tentang keadaan hasil belajar peserta didik 

dalam satu kelas. 

b. Buku Laporan (Rapor) 

Rapor adalah buku laporan hasil belajar peserta didik yang secara 

administratif dilaporkan setiap satu semester, untuk semua mata 

pelajaran yang ditempuhnya dengan tuntas. Bagi mata pelajaran 

yang belum mencapai ketuntasan tidak dimasukan ke dalam rapor. 

Untuk mengatasi hal tersebut sekolah dapat menerbitkan rapor 

sementara.    Format dan isi laporan disesuaikan dengan 

karakteristik kompetensi keahlian.  

(Lampiran 4. Contoh Format Rapor).  

Penjelasan dan contoh format rapor, serta tata cara pengisiannya 

dapat dilihat pada Buku Petunjuk teknis Penyusunan Laporan Hasil 

Belajar Peserta Didik SMK (Rapor SMK). 

 

c. Transkrip 

Transkrip merupakan kumpulan laporan pencapaian hasil belajar 

pada akhir pendidikan, memberikan gambaran secara rinci dan 

menyeluruh kompetensi dan prestasi peserta didik selama proses 

pendidikan. Transkrip dimaksudkan untuk memberi penjelasan 

secara rinci prestasi peserta didik pada akhir pendidikan (Lampiran 

5. Contoh Format Transkrip). 

Transkrip berisi komponen-komponen antara lain: 

1) identitas sekolah; 

2) identitas peserta didik; 

3) uraian mata pelajaran yang dipelajari peserta didik; 

4) uraian waktu pencapaian setiap mata pelajaran 

5) kualifikasi dalam bentuk kompeten dan belum kompeten; 

6) keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses 

pencapaian prestasi; 

7) pengesahan oleh kepala sekolah dan distempel. 
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d. Paspor Keterampilan (Skill Passport) 

Paspor keterampilan atau skill passport adalah dokumen rekaman 

pengakuan atas kompetensi yang telah dikuasai oleh pemiliknya. 

Dengan demikian paspor keterampilan ini dapat digunakan sebagai: 

1) Bukti atau pengakuan atas kemampuan yang dikuasai oleh 

pemiliknya; 

2) Bahan pertimbangan bagi pemakai tenaga kerja (DU/DI) dalam 

memilih calon pekerja atau mempromosikan karyawan yang 

terbukti mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan; 

3) Piranti, baik bagi pekerja maupun pengusaha/unsur manajemen 

dalam merencanakan peningkatan keterampilan maupun 

penambahan keterampilan baru secara sistematis dan diakui. 

Skill passport dimaksudkan untuk menginformasikan kompetensi 

yang telah dikuasai, dan menginformasikan kepada dunia kerja 

(DU/DI) atau pihak lain yang terkait tentang riwayat pencapaian 

kompetensi yang dimiliki oleh pemegangnya (Lampiran 6. Contoh 

Format Skill Passport). 

Skill passport minimal berisi komponen-komponen antara lain: 

1) identitas pemegang/peserta didik; 

2) identitas sekolah; 

3) nama program keahlian; 

4) penjelasan tentang Skill Passport; 

5) daftar standar kompetensi dan kompetensi dasar, pencapaian 

dan legalitas; 

6) keterangan lain yang diperlukan. 

e. Ijazah 

Ijazah adalah surat pengakuan bahwa pemiliknya telah 

menyelesaikan atau menamatkan belajar sekaligus lulus jenjang 

pendidikan tertentu, dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan. 

Ijazah diberikan pada akhir jenjang pendidikan (tingkat III atau tingkat 

IV) kepada setiap peserta didik yang telah menyelesaikan semua 

program dan lulus ujian yang diselenggarakan. 

Ijazah setidak-tidaknya mengandung: 

1) identitas lembaga yang mengeluarkan; 

2) identitas pemegang; 

3) jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh; 

4) tanggal, bulan, dan tahun penerbitan; 

5) bidang/program studi (keahlian); 

6) daftar kompetensi yang dikuasai; 

7) legalisasi oleh pejabat lembaga yang mengeluarkan. 



150 

 

f. Sertifikat Kompetensi 

Sertifikat kompetensi merupakan bukti fisik lulus uji kompetensi yang 

dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi/asosiasi-profesi/DU/DI 

atau lembaga pendidikan yang terakreditasi. 

Sertifikat kompetensi memberikan legalitas (kewenangan) bagi 

pemiliknya untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan 

kompetensi yang dikuasainya. 

Sertifikat minimal berisi komponen-komponen antara lain: 

1) Identitas lembaga yang mengeluarkan sertifikat; 

2) Identitas pemegang sertifikat; 

3) Judul kompetensi dan kualifikasinya; 

4) Waktu pencapaian; 

5) Legalitas oleh pejabat lembaga/perusahaan yang mengeluarkan 

sertifikat. 

C. Penentuan Kenaikan Kelas 

Bila kegiatan penilaian dilakukan secara berkesinambungan, sehingga 

tindakan perbaikan dan pengayaan diberikan sedini mungkin dan tepat 

waktu, diharapkan tidak ada peserta didik yang tidak mencapai 

kompetensi yang ditargetkan, walaupun dengan kecepatan dan gaya 

belajar yang berbeda satu dengan lainnya.  Kalau setiap peserta didik 

bisa dibantu secara optimal sesuai dengan keperluannya mencapai 

kompetensi tertentu, tidak perlu ada peserta didik yang tidak naik kelas 

(automatic promotion).  Namun apabila karena alasan yang kuat, 

misalnya: karena gangguan kesehatan fisik, emosi, atau mental 

sehingga tidak mungkin bisa berhasil mencapai kompetensi yang 

ditargetkan, maka hasil penilaian bisa menjadi dasar peserta didik 

tersebut tinggal kelas. 

Automatic promotion, adalah KD dan SK suatu mata pelajaran telah 

terpenuhi ketuntasannya, maka peserta didik dinyatakan telah layak naik 

ke kelas berikutnya. 

Jika peserta didik belum menuntaskan KD dan SK maksimum pada 3 

(tiga) mata pelajaran sampai batas akhir tahun ajaran, maka peserta 

didik dapat dianggap telah layak naik ke kelas berikutnya. Jumlah mata 

pelajaran yang belum tuntas di kelas berikutnya (XI dan XII) maksimal 

20% dari jumlah mata pelajaran di tahun berjalan (3 mata pelajaran) 

Jika peserta didik masih belum menuntaskan KD dan SK pada lebih dari 

3 (tiga) mata pelajaran sampai batas akhir tahun ajaran, maka peserta 

didik tersebut harus mengulang di kelas yang sama.  
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Sekolah mempertimbangkan mata pelajaran, SK dan KD yang telah 

tuntas pada tahun ajaran sebelumnya apabila nilai mata pelajaran yang 

telah tuntas tersebut lebih rendah dari tahun ajaran sebelumnya.  

Penilaian hasil belajar peserta didik sebagai bagian integral dari proses 

pembelajaran, merupakan peran yang merefleksikan standar kelulusan dari 

suatu standar kompetensi. Penilaian harus dijadikan sebagai acuan dalam 

membuat rancangan belajar dan proses pembelajaran, karena pada hakikatnya 

pembelajaran itu merupakan upaya untuk memenuhi permintaan penilaian.  

Apabila dalam penilaian yang dirancang berdasarkan indikator dari sebuah KD 

mengandung aspek/ranah pengetahuan, maka proses pembelajaran harus 

membahas tentang pengetahuan, apabila ada penilaian motorik, maka proses 

pembelajaran harus ada kegiatan praktik, dan apabila  ada penilaian sikap, 

maka dalam pembelajaran harus ada proses pembentukan sikap. 

 

Sebuah rancangan penilaian yang baik, akan mampu memberikan arahan 

kepada guru bagaimana proses belajar mengajar yang efektif   harus dilakukan. 

Bagi peserta didik, sebuah rancangan penilaian dapat memberikan informasi 

apa yang harus dicapai dan mengarahkan bagaimana seharusnya peserta didik 

belajar agar kompeten. 

 

Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik dan pelaporan 

hasil hasil belajar ini, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terhadap 

proses penilaian hasil belajar peserta didik dan pelaporan hasil belajar.  Demi 

kesempurnaan bahan ini, kami sangat mengharapkan partisipasi Anda untuk 

memberikan saran dan masukannya. 
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 Lampiran 1  
Contoh Format L E G E R 

Bidang Studi Keahlian   : 
Program Studi Keahlian  : 
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NORMATIF ADAPTIF PRODUKTIF 
DATA 
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           Lampiran 2 
Contoh Format R A P O R 

Nama Peserta didik  : ..............................................  
Nomor Induk  : .............................................. 
Bidang Studi Keahlian : ..............................................  
Program Studi Keahlian : ............................................. 
Tahun Pelajaran  : ..............................................  
Kompetensi Keahlian : .............................................. 

      Kelas/Semester  : .............................................. 
 

No Mata Pelajaran KKM 

 

Nilai Hasil Belajar 
  

Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar 

I Normatif 

1 
Pendidikan Agama 
Islam 

75 75 Tujuh puluh lima Baik 
Mampu memahami dan mengamalkan  
tentang sifat adil, ridla, dan amal 
shaleh, dengan baik 

2 
Pendidikan 
Kewarganegaraan 

75 76 
Tujuh puluh 

enam 
Baik 

Mampu memahami dan mengamalkan  
Pancasila dengan baik 

3 Bahasa Indonesia 75 75 Tujuh puluh  Baik 

Cukup mampu  dalam menyimpulkan 
dan menyimak informasi dan cukup 
baik dalam memahami perintah kerja 
tertulis  

4 
Pendidikan 
Jasmani, Olahraga 
dan Kesehatan 

70 72 Tujuh puluh dua Cukup 

Cukup mampu mempraktikkan 
permainan olahraga beregu , atletik 
serta nilai kerjasama, kejujuran, 
menghargai, semangat dan percaya diri  

5 Seni Rupa 70 73 Tujuh puluh tiga Cukup 
Cukup memahami keunikan gagasan 
dan teknik dalam karya seni rupa di 
wilayah Nusantara  

6 Seni Musik 70 90 Sembilan puluh  
Amat 
Baik 

Mampu mengidentifikasi  fungsi dan 
latar belakang musik  dengan sangat 
baik 
Mampu menunjukkan nilai-nilai , hasil 
pengalaman yang didapatkan melalui 
pertunjukan musik dengan sangat baik 

7 Seni Tari 70 74 
Tujuh puluh 

empat 
Cukup 

Cukup mampu mengidentifikasi  jenis, 
peran, dan perkembangan tari, 
keunikan gagasan dan teknik dalam 
karya seni tari di wilayah Nusantara  

II Adaptif 

1 Bahasa Inggris 72 75 Tujuh puluh lima Baik 
Mampu memahami  percakapan 
terbatas dengan penutur asli  dan 
surat-surat bisnis sederhana 

2 Matematika 72 75 Tujuh puluh lima Baik 
Mampu menerapkan konsep kesalahan 
pengukuran, dan menerapkan konsep 
operasi hasil pengukuran  

 
... 

      

 
... 

Dan seterusnya ...      

Catatan: Lihat contoh Buku dan Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Belajar (Rapor) 
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Lampiran 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSKRIP 
AKHIR TAHUN PENDIDIKAN 

 
Nama          : ___________________________ 
N I S          : ___________________________ 
Tempat/tgl lahir         : ___________________________ 
Bidang/Program Studi Keahlian        : ___________________________    
Kompetensi Keahlian             : ___________________________ 

 

NO MATA PELAJARAN 
JML 
JAM 

KKM 
NILAI 

ANGKA HURUF 

1 
2 
3 

NORMATIF 
 

    

1 
2 
3 

ADAPTIF 
 

    

1 
2 
3 

PRODUKTIF     

IPK (Indeks Prestasi Komulatif)   

 
_______ , ___________ 

Kepala SMK ______________________________ 
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Lampiran 4 
Contoh Format 

PASPOR KETERAMPILAN (SKILL PASSPORT) 
 

N
O 

STANDAR 
KOMPETENSI/ 
KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR 

NILAI PENCAPAIAN KOMPETENSI 
NAMA 
GURU/ 
QA/QC 

CAP 
INSTA

NSI 
BELUM 

KOMPETEN 
TGL. 

KOMPET
EN 

TGL. 
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Lampiran 5 

Contoh 
KARTU HASIL STUDI (KHS)  
TAHUN PELAJARAN ………./………… 

 

 

Nama Peserta didik: 

...................... 

Nomor Induk    : 

................... 

Tempat/Tgl. Lahir   : 

..................... 

 

 

Bidang Studi Keahlian  : ....................... 

Prog. Studi Keahlian    : ........................   

Kompetensi Keahlian    : ……………….. 

Kelas/Semester            : ……………….. 

  

No. Mata Pelajaran/Standar 
Kompetensi 

 

Kode Standar 
Kompetensi/ 

Kompetensi Dasar 

KKM Nilai Kelulusan 

     

 
 

 

E. PENSKORAN  

Setelah membuat lembar penilaian observasi  psikomotorik, barulah 

penskoran  dirancang agar dapat membantu untuk mengurangi 

kesubjektifitasan. Langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk menilai 

psikomotorik siswa adalah sebagai berikut : 

1. Membuat kriteria skor psikomotorik siswa, dengan cara membuat kategori 

skor 

Skor 4 = baik sekali, mampu melakukan 4 kemampuan 

Skor 3 = baik, mampu melakukan 3 kemampuan 

Skor 2 = sedang, mampu melakukan 2 kemampuan 

Skor 1 = kurang, mampu melakukan 1 kemampuan 

2. Menilai setiap gerakan sesuai dengan aspek yang dinilai dan menilai 

kemampuan siswa berdasarkan skala penilaian. 

3. Menjumlahkan setiap   skor yang diperoleh siswa ( skor total). 

4. Skor yang diperoleh siswa tidak otomatis menjadi nilai tetapi harus 

dikonversi dulu. Banyak cara untuk  mengkonversi skor menjadi nilai, untuk 
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nilai psikomotorik diberikan dalam bentuk angka, maka salah satu  konversi 

yang sederhana yaitu menggunakan kriteria dalam bentuk presentase. 

Skor total yang diperoleh siswa 

           Konversi  Nilai    =      ----------------------------------------    X 100 % 

skor maksimum    

  

Presentasi 

jawaban 

NILAI KONVERSI 

HURUF   STANDAR 4 

91  -  100 

81 -  90 

71 -  80 

61 -  70 

kurang dari  60 

A 

B 

C 

D 

Gagal 

  

  

  

  

 

4 

3 

2 

1 

gagal 

   

 

   
5. Mengkategorikan siswa tersebut telah berhasil atau belum berhasil 

 
Contoh : penilaian psikomotorik 
 

Aspek yang dinilai 
 
 
 
 
 
 

Nama siswa 

Persepsi 

Jumlah skor 
yang 

diperoleh 

Membedakan bagian-
bagian jangka sorong 

 1 2 3 4 

 

T
a
n

g
k
a
i 
b

e
rs

e
k
a
la

 t
e
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 y
a
n
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e
rg

e
ra

k
 

 

Rudi 4 4 3 3 14 

Bowo 4 2 3 2 11 

Azizah 3 4 4 2 13 

Romli 1 2 1 2 6 

Septi 3 4 2 1 10 
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Sianipar 3 3 2 1 9 

Wati 1 2 4 4 11 

 
Nilai maksimal  = 4 X 4 aspek = 16 
 
 Jadi penilaian psikomotorik siswa-siswa dalam menggunakan jangka sorong:      
 

Nama Skor total persentase Nilai skala 
10 

KET 

Rudi 14  14 
-----  X 100% = 87, 5 
 16   

 
8,75 

 
Berhasil 

Bowo 11  11 
-----  X 100% = 68,7 
 16   

 
6,87 

 
berhasil 
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LAPORAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK 
 

SEKOLAH MENENGAH ATAS  

 
 

        ....................................... 
 

Alamat Sekolah: ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nama Peserta Didik     :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
No. Induk  Peserta Didik   :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 

CONTOH  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOGO 
PEMDA 

/SEKOLAH 

 

No….. 
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PETUNJUK PENGGUNAAN 

 

 
1. Laporan Hasil Belajar ini digunakan selama peserta didik mengikuti 

pelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA). 

2. Apabila peserta didik pindah sekolah, maka Laporan Penilaian Hasil Belajar 

Peserta Didik ini dibawa oleh yang bersangkutan untuk digunakan di 

sekolah baru dengan meninggalkan arsip/copy di sekolah lama. 

3. Apabila Laporan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik yang bersangkutan 

hilang, dapat diganti dengan Laporan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik 

Pengganti yang nilai-nilainya diambil dari Buku Induk Sekolah Asal peserta 

didik dan disahkan oleh Kepala Sekolah Asal. 

4. Laporan Penilaian Hasil Belajar ini harus dilengkapi dengan pas foto peserta 

didik ukuran (3 cm x 4 cm), pengisiannya dilakukan oleh Guru 

Kelas/WaliKelas, berdasarkan data penilaian hasil belajar dari guru mata 

pelajaran terkait. 

5. Laporan Hasil Belajar ini terdiri dari: 1) identitas peserta didik, 2) format nilai 

hasil belajar peserta didik,  3) format  ketercapaian kompetensi peserta 

didik,   4) program pengembangan diri, 5) akhlak mulia dan kepribadian, 6) 

ketidakhadiran, 7) catatan wali kelas, 8) keterangan pindah sekolah, dan 9) 

catatan prestasi peserta didik. 

6. Pengisian Laporan Hasil Belajar Peserta Didik ini mengacu pada Panduan  

Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 
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IDENTITAS PESERTA DIDIK 

 
1. Nama Peserta Didik (lengkap) : ................................................. 
2. Nomor Induk   : ................................................. 
3. Tempat dan Tanggal Lahir  : ................................................. 
4. Jenis Kelamin   : ................................................. 
5. Agama    : ................................................. 
6. Anak ke   : ................................................. 
7. Status dalam Keluarga   : ................................................. 
8. Alamat Peserta Didik   : ................................................. .

    ................................................. 
 Telepon   : ................................................. 
9. Diterima di Sekolah ini  

a.  Di Kelas : ................................................. 
b. Pada Tanggal : ................................................. 
c. Semester :  ................................................. 

10. Sekolah Asal  
a. Nama Sekolah : ................................................. 
b. Alamat : ................................................. 

11. Ijazah SMP/MTs/Paket B 
     a. Tahun  :  .................................................... 
 b. Nomor  :  ....................................................  
12. Surat  Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP/MTs, Paket B : 

a. Tahun  : ................................................. 
b. Nomor : ................................................. 

13. Orang Tua :  
a.  Ayah : ................................................. 
b. Ibu : ................................................. 

14. Alamat Orang Tua : ................................................. .
    
     Telepon : ................................................. 
15. Pekerjaan Orang Tua :  

a. Ayah : ................................................. 
b. Ibu  : ................................................. 

16. Nama Wali : ................................................. 
17. Alamat Wali : ................................................. .
  
   .................................................
 Telepon : ................................................. 
18. Pekerjaan Wali : ................................................. 
  ……………… , …………….  ………. 
    
   Kepala SMA ………………………... 
    
   
 
  ( ………………………………………..) 
 
 

 

 

Pas Foto 
3 cm x 4 cm 
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Nama Peserta Didik : ……………………......    
 Kelas/Semester : X/1 
Nomor Induk  : …………………….....   Tahun Pelajaran: ………. 
Nama Sekolah  : .............................     
 

 
 
No 

 

Komponen 

 Nilai Hasil Belajar 
Kriteria 
Ketuntasan 
Minimal 

 
Pengetahuan  

 
Praktik 

 
Sikap 

(KKM) Angka Huruf Angka Huruf Predikat 

A Mata Pelajaran       

1 Pendidikan Agama       

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan       

3 Bahasa Indonesia       

4 Bahasa Inggris       

5 Matematika       

6 Fisika        

7 Biologi        

8 Kimia       

9 Sejarah       

10 Geografi       

11 Ekonomi       

12 Sosiologi       

13 Seni Budaya        

14 
Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan  

      

15 Teknologi Informasi 
dan Komunikasi       

16 
Keterampilan/ 

Bahasa Asing **) 

.......................... 

      

B 
Muatan Lokal **) 

.......................... 

 

      

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 

**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
 

            ...…………….., ..................... 
 
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik    Wali Kelas                 Kepala Sekolah 
 
...............................            …………………............  ……………………......... 
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Nama Peserta Didik : ……………………. Kelas/Semester : X/1 
Nomor Induk  : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah  : ............................. 

Ketercapaian Kompetensi Peserta Didik 

 
No Komponen Ketercapaian Kompetensi 

A Mata Pelajaran  

1 Pendidikan Agama 

 

 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

3 Bahasa Indonesia  

 

 

4 Bahasa Inggris 

 

 

5 Matematika 

 

 

6 Fisika 

 

 

7 Biologi 

 

 

8 Kimia 

 

 

9 Sejarah 

 

 

10 Geografi 

 

 

11 Ekonomi 

 

 

12 Sosiologi 

 

 

13 Seni Budaya  

14 Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan 

 

 

15 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

 

16 Keterampilan/ Bahasa Asing *) 

........................................ 

 

B Muatan Lokal **) 

......................................... 

 

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 

**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
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Nama Peserta Didik : …………………….  Kelas/Semester : X/1 
Nomor Induk  : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah  : .............................     

Pengembangan Diri  

No Jenis Kegiatan 

(i) Keterangan 

A Kegiatan Ekstrakurikuler  

    

    

    

B Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan 
di Sekolah 

 

    

    

    

    

    

Akhlak Mulia dan Kepribadian  

 

No Aspek Yang Dinilai Keterangan 
1.  Kedisiplinan  

2. Kebersihan  

3. Kesehatan  

4. Tanggungjawab  

5. Sopan santun  

6. Percaya diri  

7. Kompetitif  

8. Hubungan sosial  

9. Kejujuran  

10. Pelaksanaan ibadah ritual  

Ketidakhadiran  

No Alasan Ketidakhadiran (ii) Keterangan 

1 Sakit  

2 Izin  

3 Tanpa Keterangan  

 
 
Section 1.02               

                                ............................... 
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik                Wali Kelas                 Kepala Sekolah                     
 
 
 
…………………….........      ………………….......... ………………………...... 
 
 
 

   Catatan Wali Kelas:  
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Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai 
(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri) 

 
Nama Peserta Didik  : …………………….          Kelas/Semester  :......../.......... 
Nomor Induk     : …………………….   Tahun Pelajaran : ……….… 
Nama Sekolah          : …………...............    Program          : .............. 
 

 
No 

 
Kegiatan Yang Diikuti 

 
Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang 

diperoleh (Sebutkan) 

 
1 

 
Ekstrakurikuler 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
2 

 
Keikutsertaan Dalam Organisasi 
Sekolah/Kegiatan Sekolah 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
3 

 
Catatan Khusus Lainnya  

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
4......................................................... 
5......................................................... 
6......................................................... 
7......................................................... 
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Nama Peserta Didik : …………………….    Kelas/Semester : X/2 
Nomor Induk  : …………………….    Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah  : ............................. 

 
 

No 
 

Komponen 

 Nilai Hasil Belajar 
Kriteria 

Ketuntasan 
Minimal 

 
Pengetahuan  

 
Praktik 

 
Sikap 

(KKM) Angka Huruf Angka Huruf Predikat 

A Mata Pelajaran       

1 Pendidikan Agama       

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

      

3 Bahasa Indonesia       

4 Bahasa Inggris       

5 Matematika       

6 Fisika        

7 Biologi        

8 Kimia       

9 Sejarah       

10 Geografi       

11 Ekonomi       

12 Sosiologi       

13 Seni Budaya        

14 Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan  

      

15 Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

      

16 Keterampilan/ 

Bahasa Asing *) 

......................... 

      

B Muatan Lokal **) 

....................... 

      

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 

          ....…………….., ..................... 
  

 
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik      Wali Kelas                  Kepala Sekolah                     
 
 
 
 
…………………….....   ........……………………...       ......………………...... 
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Nama Peserta Didik : …………………….     Kelas/Semester : X/2 
Nomor Induk  : …………………….     Tahun Pelajaran: ……….… 

Nama Sekolah  : ............................. 

Ketercapaian Kompetensi Peserta Didik 

 
 
 

No 
 

Komponen 

 

Ketercapaian Kompetensi 

A Mata Pelajaran  

1 Pendidikan Agama 

 

 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

3 Bahasa Indonesia  

 

 

4 Bahasa Inggris 

 

 

5 Matematika 

 

 

6 Fisika 

 

 

7 Biologi 

 

 

8 Kimia 

 

 

9 Sejarah 

 

 

10 Geografi 

 

 

11 Ekonomi 

 

 

12 Sosiologi 

 

 

13 Seni Budaya  

14 Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan 

 

 

15 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

 

16 Keterampilan/ Bahasa Asing *) 

......................................... 

 

B Muatan Lokal **) 

......................................... 

 

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
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Nama Peserta Didik : …………………….     Kelas/Semester : X/2 
Nomor Induk  : …………………….     Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah  : .............................     

Pengembangan Diri  
 

No Jenis Kegiatan (i) Keterangan 

A Kegiatan Ekstrakurikuler  

    

    

    

B Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan 
di Sekolah 

 

    

    

    

Akhlak Mulia dan Kepribadian  

 
No Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1.  Kedisiplinan  

2. Kebersihan  

3. Kesehatan  

4. Tanggungjawab  

5. Sopan santun  

6. Percaya diri  

7. Kompetitif  

8. Hubungan sosial  

9. Kejujuran  

10. Pelaksanaan ibadah ritual  

Ketidakhadiran  
 

No Alasan Ketidakhadiran (ii) Keterangan 

1 Sakit  

2 Izin  

3 Tanpa Keterangan  

   

 
 
Section 1.03     
 
 

 
 

*) Coret yang tidak perlu                  ...…………….., ..................... 
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik    Wali Kelas                    Kepala Sekolah                     
 
……………………..         ……………………...       ………………………..... 

   Catatan Wali Kelas:  

   Keterangan Kenaikan Kelas:  Naik/Tidak Naik *) 
                     Program     :   IPA/IPS/Bahasa *) 
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Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai 
(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri) 

 
Nama Peserta Didik  : …………………….        Kelas/Semester :......../........                             
Nomor Induk     : …………………….     Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah         : …………...............  Program       : .............. 

 
 

 
No 

 
Kegiatan Yang Diikuti 

 
Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang 

diperoleh (Sebutkan) 

 
1 

 
Ekstrakurikuler 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
2 

 
Keikutsertaan Dalam Organisasi 
Sekolah/Kegiatan Sekolah 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
3 

 
Catatan Khusus Lainnya  

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
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Nama Peserta Didik: ……………………  Kelas/Semester : XI/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah   : …………..…..…..  Program             : IPA 
 

 
 

No 
 

Komponen 

 Nilai Hasil Belajar 
Kriteria 

Ketuntasan 
Minimal 

 
Pengetahuan  

 
Praktik 

 
Sikap 

(KKM) Angka Huruf Angka Huruf Predikat 

A Mata Pelajaran       

1 Pendidikan Agama       

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

      

3 Bahasa Indonesia       

4 Bahasa Inggris       

5 Matematika       

6 Fisika        

7 Kimia        

8 Biologi       

9 Sejarah       

10 Seni Budaya        

11 Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan  

      

12 Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

      

13 Keterampilan/ 

Bahasa Asing *) 

........................... 

      

B Muatan Lokal **) 

............................ 

      

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan jenis program  muatan lokal yang diikuti peserta didik 
 
 

                   ..…………….., ..................... 
  

 
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik     Wali Kelas                         Kepala Sekolah                     
 
 
 
 ……………………..  ………………….....      ………………………..... 
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Nama Peserta Didik: …………………….          Kelas/Semester : XI/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………..…..…..  Program             : IPA 
 

Ketercapaian Kompetensi Peserta Didik 

 
 
 

No 
 

Komponen 

 

Ketercapaian Kompetensi 

 

A 
 

Mata Pelajaran 

 

1 Pendidikan Agama 

 

 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

3 Bahasa Indonesia  

 

 

4 Bahasa Inggris 

 

 

5 Matematika 

 

 

6 Fisika 

 

 

7 Kimia 

 

 

8 Biologi 

 

 

9 Sejarah 

 

 

10 Seni Budaya 

 

 

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga,  

dan Kesehatan 

 

12 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

13 Keterampilan/ Bahasa Asing *) 

......................................... 

 

B Muatan Lokal **) 

......................................... 

 

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan jenis program  muatan lokal yang diikuti peserta didik 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XI/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah : .............................  Program             : IPA 

Pengembangan Diri  

No Jenis Kegiatan 

(i) Keterangan 

A Kegiatan Ekstrakurikuler  

    

    

    

B Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan 
di Sekolah 

 

    

    

    

    

    

    

 

Akhlak Mulia dan Kepribadian  

No Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1.  Kedisiplinan  

2. Kebersihan  

3. Kesehatan  

4. Tanggungjawab  

5. Sopan santun  

6. Percaya diri  

7. Kompetitif  

8. Hubungan sosial  

9. Kejujuran  

10. Pelaksanaan ibadah ritual  

Ketidakhadiran  

No Alasan Ketidakhadiran 

(ii) Keterangan 

1 Sakit  

2 Izin  

3 Tanpa Keterangan  

   

 
 
 
Section 1.04     

                          ...…………….., ..................... 
         

Orang Tua/ Wali Peserta Didik  Wali Kelas                 Kepala Sekolah          
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 

 

   Catatan Wali Kelas:  
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Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai 
(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri) 

 
Nama Peserta Didik  : …………………….   Kelas/Semester :......../........... 
Nomor Induk     : …………………….   Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah          : …………...............    Program    : .............. 

 
 

 
No 

 
Kegiatan Yang Diikuti 

 
Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang 

diperoleh (Sebutkan) 

 
1 

 
Ekstrakurikuler 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
2 

 
Keikutsertaan Dalam Organisasi 
Sekolah/Kegiatan Sekolah 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
3 

 
Catatan Khusus Lainnya  

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XI/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………..…..…..  Program             : IPA 

 
 

 
 

No 
 

Komponen 

 Nilai Hasil Belajar 
Kriteria 

Ketuntasan 
Minimal 

 
Pengetahuan  

 
Praktik 

 
Sikap 

(KKM) Angka Huruf Angka Huruf Predikat 

A Mata Pelajaran       

1 Pendidikan Agama       

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

      

3 Bahasa Indonesia       

4 Bahasa Inggris       

5 Matematika       

6 Fisika        

7 Kimia        

8 Biologi       

9 Sejarah       

10 Seni Budaya        

11 Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan  

      

12 Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

      

13 Keterampilan/ 

Bahasa Asing *) 

.................................... 

      

B Muatan Lokal **) 

...................................... 

 

      

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
 
 

  ...…………….., ..................... 
  

 
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik              Wali Kelas               Kepala Sekolah                     
 
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………....... 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XI/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………..…..…..  Program             : IPA 
 

Ketercapaian Kompetensi Peserta didik 

 
 
 

No 
 

Komponen 

 

Ketercapaian Kompetensi 

 

A 
 

Mata Pelajaran 

 

1 Pendidikan Agama 

 

 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

3 Bahasa Indonesia  

 

 

4 Bahasa Inggris 

 

 

5 Matematika 

 

 

6 Fisika 

 

 

7 Kimia  

 

 

8 Biologi  

 

 

9 Sejarah 

 

 

10 Seni Budaya  

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan 

 

 

12 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

 

13 Keterampilan/ Bahasa Asing *) 

........................................ 

 

B Muatan Lokal **) 

......................................... 

 

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
 
 
 
 
 
 



176 

 

Nama Peserta Didik: …………………….  Kelas/Semester : XI/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah : .............................   Program             : IPA 

Pengembangan Diri  

No Jenis Kegiatan (i) Keterangan 

A Kegiatan Ekstrakurikuler  

    

    

    

B Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan 
di Sekolah 

 

    

    

    

Akhlak Mulia dan Kepribadian  

No Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1.  Kedisiplinan  

2. Kebersihan  

3. Kesehatan  

4. Tanggungjawab  

5. Sopan santun  

6. Percaya diri  

7. Kompetitif  

8. Hubungan sosial  

9. Kejujuran  

10. Pelaksanaan ibadah ritual  

Ketidakhadiran  

No Alasan Ketidakhadiran (ii) Keterangan 

1 Sakit  

2 Izin  

3 Tanpa Keterangan  

   

 

 
Section 1.05     
 

 
 

                           ...…………….., ..................... 
 

Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik    Wali Kelas                      Kepala Sekolah                     
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 

 
 
 

   Catatan Wali Kelas:  

   Keterangan Kenaikan Kelas:  Naik/Tidak Naik (Coret yang tidak perlu) 
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Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai 
(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri) 

 
Nama Peserta Didik  : …………………….   Kelas/Semester :......../........... 
Nomor Induk     : …………………….   Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah          : …………...............   Program         : .............. 

 
 

 
No 

 
Kegiatan Yang Diikuti 

 
Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang 

diperoleh (Sebutkan) 

 
1 

 
Ekstrakurikuler 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
2 

 
Keikutsertaan Dalam Organisasi 
Sekolah/Kegiatan Sekolah 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
3 

 
Catatan Khusus Lainnya  

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XI/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………...............  Program             : IPS 

 
 

No 
 

Komponen 

 Nilai Hasil Belajar 
Kriteria 

Ketuntasan 
Minimal 

 
Pengetahuan  

 
Praktik 

 
Sikap 

(KKM) Angka Huruf Angka Huruf Predikat 

A Mata Pelajaran       

1 Pendidikan Agama       

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

      

3 Bahasa Indonesia       

4 Bahasa Inggris       

5 Matematika       

6 Sejarah        

7 Geografi        

8 Ekonomi        

9 Sosiologi        

10 Seni Budaya        

11 Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan  

      

12 Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

      

13 Keterampilan/ 

Bahasa Asing *) 

............................ 

      

B Muatan Lokal **) 

........................... 

      

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 

**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
  ...…………….., ..................... 

  
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik     Wali Kelas                       Kepala Sekolah                     
 
 
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 
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Peserta Didik : …………………….  Kelas/Semester  : XI/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………...............  Program             : IPS 

Ketercapaian Kompetensi Peserta didik 

 

 
No Komponen Ketercapaian Kompetensi 

A Mata Pelajaran 

 

 

1 Pendidikan Agama 

 

 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

3 Bahasa Indonesia  

 

 

4 Bahasa Inggris 

 

 

5 Matematika 

 

 

6 Sejarah 

 

 

7 Geografi  

 

 

8 Ekonomi 

  

 

9 Sosiologi 

  

 

10 Seni Budaya 

 

 

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan 

 

12 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

13 Keterampilan/ Bahasa Asing *) 

......................................... 

 

B Muatan Lokal **) 

......................................... 

 

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 

**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
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Nama Peserta Didik: …………………….           Kelas/Semester : XI/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah : .............................   Program            : IPS 

Pengembangan Diri  

No Jenis Kegiatan (i) Keterangan 

A Kegiatan Ekstrakurikuler  

    

    

    

B Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan 
di Sekolah 

 

    

    

    

    

    

Akhlak Mulia dan Kepribadian  
 

No Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1.  Kedisiplinan  

2. Kebersihan  

3. Kesehatan  

4. Tanggungjawab  

5. Sopan santun  

6. Percaya diri  

7. Kompetitif  

8. Hubungan sosial  

9. Kejujuran  

10. Pelaksanaan ibadah ritual  

Ketidakhadiran  
 

No Alasan Ketidakhadiran 

(ii) Keterangan 

1 Sakit  

2 Izin  

3 Tanpa Keterangan  

   

 
                     

                           ..…………….., ..................... 
  

Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik              Wali Kelas              Kepala Sekolah                     
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 

 
 
 

   Catatan Wali Kelas:  
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Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai 
(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri) 

 
Nama Peserta Didik  : …………………….   Kelas/Semester :......../........... 
Nomor Induk   : …………………….   Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah          : …………...............    Program    : .............. 

 
 

 
No 

 
Kegiatan Yang Diikuti 

 
Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang 

diperoleh (Sebutkan) 

 
1 

 
Ekstrakurikuler 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 
 

 
2 

 
Keikutsertaan Dalam Organisasi 
Sekolah/Kegiatan Sekolah 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
3 

 
Catatan Khusus Lainnya  

 
1......................................................... 
 
2.................................................. 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
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Nama Peserta Didik: …………………….   Kelas/Semester : 
XI/2 
Nomor Induk  : …………………….   Tahun Pelajaran: 
……….… 
Nama Sekolah    : …………...............  Program             : IPS 
 

 
 

No 
 

Komponen 

 Nilai Hasil Belajar 
Kriteria 

Ketuntasan 
Minimal 

 
Pengetahuan  

 
Praktik 

 
Sikap 

(KKM) Angka Huruf Angka Huruf Predikat 

A Mata Pelajaran       

1 Pendidikan Agama       

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

      

3 Bahasa Indonesia       

4 Bahasa Inggris       

5 Matematika       

6 Sejarah         

7 Geografi        

8 Ekonomi        

9 Sosiologi        

10 Seni Budaya        

11 Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan  

      

12 Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

      

13 Keterampilan/ 

Bahasa Asing *) 

.......................... 

      

B Muatan Lokal **) 

......................... 

      

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan jenis muatan lokal yang diikuti peserta didik 
 

  ...…………….., ..................... 
  

 
 

Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik             Wali Kelas                      Kepala Sekolah                     
 
 
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 
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Nama Peserta Didik: …………………….  Kelas/Semester : XI/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………...............   Program             : IPS 

 

Ketercapaian Kompetensi Peserta didik 

 
 
 

No 
 

Komponen 

 

Ketercapaian Kompetensi 

A Mata Pelajaran 

 

 

1 Pendidikan Agama 

 

 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

3 Bahasa Indonesia  

 

 

4 Bahasa Inggris 

 

 

5 Matematika 

 

 

6 Sejarah 

 

 

7 Geografi  

 

 

8 Ekonomi 

  

 

9 Sosiologi 

  

 

10 Seni Budaya 

 

 

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan 

 

12 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

13 Keterampilan/ Bahasa Asing *) 

......................................... 

 

B Muatan Lokal **) 

......................................... 

 

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XI/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah : .............................   Program             : IPS 

Pengembangan Diri  
 

No Jenis Kegiatan 

(iii) Keterangan 

A Kegiatan Ekstrakurikuler  

    

    

B Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan 
di Sekolah 

 

    

    

Akhlak Mulia dan Kepribadian  
 

No Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1.  Kedisiplinan  

2. Kebersihan  

3. Kesehatan  

4. Tanggungjawab  

5. Sopan santun  

6. Percaya diri  

7. Kompetitif  

8. Hubungan sosial  

9. Kejujuran  

10. Pelaksanaan ibadah ritual  

Ketidakhadiran 
No Alasan Ketidakhadiran 

(iv) Keterangan 

1 Sakit  

2 Izin  

3 Tanpa Keterangan  

   

 
 

 
 
 
                           ...…………….., ..................... 

 

Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik         Wali Kelas                      Kepala Sekolah                     
 
  
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 

 
 
 

   Catatan Wali Kelas:  

   Keterangan Kenaikan Kelas:  Naik/Tidak Naik (Coret yang tidak perlu) 
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Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai 
(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri) 

 
Nama Peserta Didik  : …………………….          Kelas/Semester :......../........... 
Nomor Induk     : …………………….   Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah          : …………...............    Program         : .............. 

 
 

 
No 

 
Kegiatan Yang Diikuti 

 
Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang 

diperoleh (Sebutkan) 

 
1 

 
Ekstrakurikuler 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
2 

 
Keikutsertaan Dalam Organisasi 
Sekolah/Kegiatan Sekolah 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
3 

 
Catatan Khusus Lainnya  

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester  : XI/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………...............  Program            : Bahasa 
 

 
 

No 
 

Komponen 

 Nilai Hasil Belajar 
Kriteria 

Ketuntasan 
Minimal 

 
Pengetahuan  

 
Praktik 

 
Sikap 

(KKM) Angka Huruf Angka Huruf Predikat 

A Mata Pelajaran       

1 Pendidikan Agama       

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

      

3 Bahasa Indonesia       

4 Bahasa Inggris       

5 Matematika       

6 Sastra Indonesia       

7 Antropologi        

8 Bahasa Asing *) 

...........................  

      

9 Sejarah         

10 Seni Budaya        

11 Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan  

      

12 Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

      

13 Keterampilan **) 

............................ 

      

B Muatan Lokal ***) 

............................ 

      

*) Diisi dengan Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan Keterampilan yang diikuti peserta didik 
***) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
 

                          ...…………….., ..................... 
  
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik            Wali Kelas             Kepala Sekolah                     
 
 
 
 
……………………..... ……………………...  ………………………..... 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XI/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………...............  Program            : Bahasa 

Ketercapaian Kompetensi Peserta Didik 
 
 

No 
 

Komponen 

 

Ketercapaian Kompetensi 

A Mata Pelajaran  

1 Pendidikan Agama 

 

 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

3 Bahasa Indonesia  

 

 

4 Bahasa Inggris 

 

 

5 Matematika 

 

 

6 Sastra Indonesia 

 

 

7 Antropologi 

  

 

8 Bahasa Asing *) 

 ............................... 

 

9 Sejarah   

 

 

10 Seni Budaya 

 

 

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan 

 

12 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

13 Keterampilan * *) 

......................................... 

 

B Muatan Lokal ***) 

......................................... 

 

*) Diisi dengan Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan Keterampilan yang diikuti peserta didik 
***) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XI/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah : .............................  Program            : Bahasa 

Pengembangan Diri  

No Jenis Kegiatan 

(v) Keterangan 

A Kegiatan Ekstrakurikuler  

    

    

    

B Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan 
di Sekolah 

 

    

    

    

Akhlak Mulia dan Kepribadian  

No Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1.  Kedisiplinan  

2. Kebersihan  

3. Kesehatan  

4. Tanggungjawab  

5. Sopan santun  

6. Percaya diri  

7. Kompetitif  

8. Hubungan sosial  

9. Kejujuran  

10. Pelaksanaan ibadah ritual  

Ketidakhadiran  

 
No Alasan Ketidakhadiran 

(vi) Keterangan 

1 Sakit  

2 Izin  

3 Tanpa Keterangan  

   

 
Section 1.06     
 

                          ...…………….., ..................... 
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik  Wali Kelas                  Kepala Sekolah                     
 
 
 
 
……………………....... ……………………..  …………………...... 

 
 
 

   Catatan Wali Kelas:  
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Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai 
(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri) 

 
 
Nama Peserta Didik: …………………….   Kelas/Semester :......../........... 
Nomor Induk   : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah        : …………...............     Program          : .............. 

 
 

 
No 

 
Kegiatan Yang Diikuti 

 
Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang diperoleh 

(Sebutkan) 

 
1 

 
Ekstrakurikuler 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
2 

 
Keikutsertaan Dalam Organisasi 
Sekolah/Kegiatan Sekolah 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
3 

 
Catatan Khusus Lainnya  

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XI/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………...............  Program             : Bahasa 

 
 
 

No 
 

Komponen 

 Nilai Hasil Belajar 
Kriteria 

Ketuntasan 
Minimal 

 
Pengetahuan  

 
Praktik 

 
Sikap 

 

(KKM) Angka Huruf Angka Huruf Predikat 

A Mata Pelajaran       

1 Pendidikan Agama       

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

      

3 Bahasa Indonesia       

4 Bahasa Inggris       

5 Matematika       

6 Sastra Indonesia       

7 Antropologi        

8 Bahasa Asing *) 

...........................  

      

9 Sejarah         

10 Seni Budaya        

11 Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan  

      

12 Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

      

13 Keterampilan **) 

............................ 

      

B Muatan Lokal ***) 

............................ 

      

*) Diisi dengan Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan Keterampilan yang diikuti peserta didik 
***) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
 
 

          
               ..…………….., ..................... 

  
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik  Wali Kelas                    Kepala Sekolah                     
 
 
 
 
……………………..        ……………………...     ...…………………….... 
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.Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XI/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………...............  Program             : Bahasa 

Ketercapaian Kompetensi Peserta Didik 

 
 
 

No 
 

Komponen 

 

Ketercapaian Kompetensi 

A Mata Pelajaran  

1 Pendidikan Agama 

 

 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

3 Bahasa Indonesia  

 

 

4 Bahasa Inggris 

 

 

5 Matematika 

 

 

6 Sastra Indonesia 

 

 

7 Antropologi 

  

 

8 Bahasa Asing *) 

 ............................... 

 

9 Sejarah   

 

 

10 Seni Budaya 

 

 

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan 

 

12 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

13 Keterampilan * *) 

......................................... 

 

B Muatan Lokal ***) 

......................................... 

 

*) Diisi dengan Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan Keterampilan yang diikuti peserta didik 

***) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XI/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah : .............................  Program             : Bahasa 

Pengembangan Diri  

No Jenis Kegiatan (i) Keterangan 

A Kegiatan Ekstrakurikuler  

    

    

B Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan 
di Sekolah 

 

    

    

Akhlak Mulia dan Kepribadian  

No Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1.  Kedisiplinan  

2. Kebersihan  

3. Kesehatan  

4. Tanggungjawab  

5. Sopan santun  

6. Percaya diri  

7. Kompetitif  

8. Hubungan sosial  

9. Kejujuran  

10. Pelaksanaan ibadah ritual  

 
Ketidakhadiran 
 

No Alasan Ketidakhadiran (ii) Keterangan 

1 Sakit  

2 Izin  

3 Tanpa Keterangan  

   

 
 
 

 
 
                           ...…………….., ..................... 

 

Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik           Wali Kelas                       Kepala Sekolah                     
 
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 

 
 
 

   Catatan Wali Kelas:  

   Keterangan Kenaikan Kelas:  Naik/Tidak Naik (Coret yang tidak perlu) 
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Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai 
(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri) 

 
Nama Peserta Didik  : …………………….   Kelas/Semester :......../......... 
Nomor Induk     : …………………….   Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah          : …………...............    Program           : .............. 

 
 

 
No 

 
Kegiatan Yang Diikuti 

 
Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang 

diperoleh (Sebutkan) 

 
1 

 
Ekstrakurikuler 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
2 

 
Keikutsertaan Dalam Organisasi 
Sekolah/Kegiatan Sekolah 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
 

 
3 

 
Catatan Khusus Lainnya  

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5.......................................................... 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XII/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah   : …………..…..…..  Program             : IPA 
 

 
 

No 
 

Komponen 

 Nilai Hasil Belajar 
Kriteria 

Ketuntasan 
Minimal 

 
Pengetahuan  

 
Praktik 

 
Sikap 

(KKM) Angka Huruf Angka Huruf Predikat 

A Mata Pelajaran       

1 Pendidikan Agama       

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

      

3 Bahasa Indonesia       

4 Bahasa Inggris       

5 Matematika       

6 Fisika        

7 Kimia        

8 Biologi       

9 Sejarah       

10 Seni Budaya        

11 Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan  

      

12 Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

      

13 Keterampilan/ 

Bahasa Asing *) 

......................... 

      

B Muatan Lokal **) 

......................... 

      

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan jenis program  muatan lokal yang diikuti peserta didik 
 

    
                       ..…………….., ..................... 

    
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik       Wali Kelas                      Kepala Sekolah                     
 
 
 
 
 ……………………..     ……………………...    …………………....... 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XII/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………..…..…..  Program             : IPA 

Ketercapaian Kompetensi Peserta Didik 

 
No Komponen Ketercapaian Kompetensi 

 

A 
 

Mata Pelajaran 

 

1 Pendidikan Agama 

 

 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

3 Bahasa Indonesia  

 

 

4 Bahasa Inggris 

 

 

5 Matematika 

 

 

6 Fisika 

 

 

7 Kimia 

 

 

8 Biologi 

 

 

9 Sejarah 

 

 

10 Seni Budaya 

 

 

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga,  

dan Kesehatan 

 

12 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

13 Keterampilan/ Bahasa Asing *) 

......................................... 

 

B Muatan Lokal **) 

......................................... 

 

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan jenis program  muatan lokal yang diikuti peserta didik 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XII/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah : .............................  Program             : IPA 

Pengembangan Diri  
 

No Jenis Kegiatan 

(iii) Keterangan 

A Kegiatan Ekstrakurikuler  

    

    

B Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan 
di Sekolah 

 

    

    

    

Akhlak Mulia dan Kepribadian  
 

No Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1.  Kedisiplinan  

2. Kebersihan  

3. Kesehatan  

4. Tanggungjawab  

5. Sopan santun  

6. Percaya diri  

7. Kompetitif  

8. Hubungan sosial  

9. Kejujuran  

10. Pelaksanaan ibadah ritual  

Ketidakhadiran  
 

No Alasan Ketidakhadiran 

(iv) Keterangan 

1 Sakit  

2 Izin  

3 Tanpa Keterangan  

   

 
 
            

                            .…………….., ..................... 
  

Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik             Wali Kelas                 Kepala Sekolah                     
 
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 
 

 
 

   Catatan Wali Kelas:  
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Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai 
(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri) 

 
Nama Peserta Didik  : …………………….          Kelas/Semester :......../........... 
Nomor Induk     : …………………….   Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah          : …………...............    Program         : .............. 

 
 

 
No 

 
Kegiatan Yang Diikuti 

 
Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang 

diperoleh (Sebutkan) 

 
1 

 
Ekstrakurikuler 

1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
2 

 
Keikutsertaan Dalam Organisasi 
Sekolah/Kegiatan Sekolah 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
 

 
3 

 
Catatan Khusus Lainnya  

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XII/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………..…..…..  Program             : IPA 

 
 

 
 

No 
 

Komponen 

 Nilai Hasil Belajar 
Kriteria 

Ketuntasan 
Minimal 

 
Pengetahuan  

 
Praktik 

 
Sikap 

(KKM) Angka Huruf Angka Huruf Predikat 

A Mata Pelajaran       

1 Pendidikan Agama       

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

      

3 Bahasa Indonesia       

4 Bahasa Inggris       

5 Matematika       

6 Fisika        

7 Kimia        

8 Biologi       

9 Sejarah       

10 Seni Budaya        

11 Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan  

      

12 Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

      

13 Keterampilan/ 

Bahasa Asing *) 

............................ 

      

B Muatan Lokal **) 

............................ 

      

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 

**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
 

 ...…………….., ..................... 
  
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik             Wali Kelas                        Kepala Sekolah                     
 
 
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 
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Nama Peserta Didik: …………………….  Kelas/Semester : XII/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………..…..…..  Program             : IPA 
 

Ketercapaian Kompetensi Peserta didik 
 
 

No 
 

Komponen 

 

Ketercapaian Kompetensi 

 

A 
 

Mata Pelajaran 

 

1 Pendidikan Agama 

 

 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

3 Bahasa Indonesia  

 

 

4 Bahasa Inggris 

 

 

5 Matematika 

 

 

6 Fisika 

 

 

7 Kimia  

 

 

8 Biologi  

 

 

9 Sejarah 

 

 

10 Seni Budaya  

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan 

 

 

12 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

 

13 Keterampilan/ Bahasa Asing *) 

......................................... 

 

B Muatan Lokal **) 

......................................... 

 

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 

**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XII/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah : .............................  Program             : IPA 

Pengembangan Diri  

No Jenis Kegiatan 

(v) Keterangan 

A Kegiatan Ekstrakurikuler  

    

    

B Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan 
di Sekolah 

 

    

    

Akhlak Mulia dan Kepribadian 

No Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1.  Kedisiplinan  

2. Kebersihan  

3. Kesehatan  

4. Tanggungjawab  

5. Sopan santun  

6. Percaya diri  

7. Kompetitif  

8. Hubungan sosial  

9. Kejujuran  

10. Pelaksanaan ibadah ritual  
 

Ketidakhadiran 
 

No Alasan Ketidakhadiran 

(vi) Keterangan 

1 Sakit  

2 Izin  

3 Tanpa Keterangan  

   

 

 
Section 1.07     
 
 

 
 

                           ...…………….., ..................... 
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik             Wali Kelas                         Kepala Sekolah                     
 
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 

 
 
 

   Catatan Wali Kelas:  

   Keterangan Kenaikan Kelas:  Naik/Tidak Naik (Coret yang tidak perlu) 
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Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai 
(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri) 

 
Nama Peserta Didik : …………………….   Kelas/Semester :......../........... 
Nomor Induk    : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah           : …………...............   Program    : .............. 

 
 

 
No 

 
Kegiatan Yang Diikuti 

 
Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang 

diperoleh (Sebutkan) 

 
1 

 
Ekstrakurikuler 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
2 

 
Keikutsertaan Dalam Organisasi 
Sekolah/Kegiatan Sekolah 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 

 
3 

 
Catatan Khusus Lainnya  

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XII/1 

Nomor Induk    : ……………………. Tahun Pelajaran    : ……….… 
Nama Sekolah           : …………............... Program                 : IPS 
 

 
 

No 
 

Komponen 

 Nilai Hasil Belajar 
Kriteria 

Ketuntasan 
Minimal 

 
Pengetahuan  

 
Praktik 

 
Sikap 

(KKM) Angka Huruf Angka Huruf Predikat 

A Mata Pelajaran       

1 Pendidikan Agama       

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

      

3 Bahasa Indonesia       

4 Bahasa Inggris       

5 Matematika       

6 Sejarah        

7 Geografi        

8 Ekonomi        

9 Sosiologi        

10 Seni Budaya        

11 Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan  

      

12 Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

      

13 Keterampilan/ 

Bahasa Asing *) 

.................................. 

      

B Muatan Lokal **) 

.................................. 

 

      

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
 

  ...…………….., ..................... 
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik            Wali Kelas                Kepala Sekolah                     
 
 
 
 
……………………..  ………………… ………………………..... 
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Nama Peserta Didik: …………………….    Kelas/Semester : XII/1 
Nomor Induk : …………………….      Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………...............      Program             : IPS 

 

Ketercapaian Kompetensi Peserta didik 

 
 
 

No 
 

Komponen 

 

Ketercapaian Kompetensi 

A Mata Pelajaran 

 

 

1 Pendidikan Agama 

 

 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

3 Bahasa Indonesia  

 

 

4 Bahasa Inggris 

 

 

5 Matematika 

 

 

6 Sejarah 

 

 

7 Geografi  

 

 

8 Ekonomi 

  

 

9 Sosiologi 

  

 

10 Seni Budaya 

 

 

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan 

 

12 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

13 Keterampilan/ Bahasa Asing *) 

......................................... 

 

B Muatan Lokal **) 

......................................... 

 

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 

**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
 
 
 
 
 
 



204 

 

Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XII/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah : .............................  Program             : IPS 

Pengembangan Diri  
 

No Jenis Kegiatan 

(i) Keterangan 

A Kegiatan Ekstrakurikuler  

    

    

B Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan 
di Sekolah 

 

    

    

Akhlak Mulia dan Kepribadian  
 

No Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1.  Kedisiplinan  

2. Kebersihan  

3. Kesehatan  

4. Tanggungjawab  

5. Sopan santun  

6. Percaya diri  

7. Kompetitif  

8. Hubungan sosial  

9. Kejujuran  

10. Pelaksanaan ibadah ritual  

Ketidakhadiran  

No Alasan Ketidakhadiran 

(ii) Keterangan 

1 Sakit  

2 Izin  

3 Tanpa Keterangan  

 
 
Section 1.08     
                                     

                           ...…………….., ..................... 
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik    Wali Kelas                      Kepala Sekolah                     
 
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 

 
 
 
 
 

   Catatan Wali Kelas:  
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Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai 
(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri) 

 
Nama Peserta Didik: …………………….  Kelas/Semester :......../........... 
Nomor Induk   : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah          : …………...............    Program          : .............. 

 
 

 
No 

 
Kegiatan Yang Diikuti 

 
Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang 

diperoleh (Sebutkan) 

 
1 

 
Ekstrakurikuler 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
2 

 
Keikutsertaan Dalam Organisasi 
Sekolah/Kegiatan Sekolah 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 

 
3 

 
Catatan Khusus Lainnya  

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XII/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………...............  Program             : IPS 

 
 

 
 

No 
 

Komponen 

 Nilai Hasil Belajar 
Kriteria 

Ketuntasan 
Minimal 

 
Pengetahuan  

 
Praktik 

 
Sikap 

(KKM) Angka Huruf Angka Huruf Predikat 

A Mata Pelajaran       

1 Pendidikan Agama       

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

      

3 Bahasa Indonesia       

4 Bahasa Inggris       

5 Matematika       

6 Sejarah         

7 Geografi        

8 Ekonomi        

9 Sosiologi        

10 Seni Budaya        

11 Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan  

      

12 Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

      

13 Keterampilan/ 

Bahasa Asing *) 

............................ 

      

B Muatan Lokal **) 

............................ 

      

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 

**) Diisi dengan jenis muatan lokal yang diikuti peserta didik 
 
 

                                  
                           ...…………….., ..................... 

  
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik   Wali Kelas                       Kepala Sekolah                     
 
 
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XII/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………...............  Program            : IPS 

 

Ketercapaian Kompetensi Peserta didik 

 

 
 

No 
 

Komponen 

 

Ketercapaian Kompetensi 

A Mata Pelajaran 

 

 

1 Pendidikan Agama 

 

 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

3 Bahasa Indonesia  

 

 

4 Bahasa Inggris 

 

 

5 Matematika 

 

 

6 Sejarah 

 

 

7 Geografi  

 

 

8 Ekonomi 

  

 

9 Sosiologi 

  

 

10 Seni Budaya 

 

 

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan 

 

12 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

13 Keterampilan/ Bahasa Asing *) 

......................................... 

 

B Muatan Lokal **) 

......................................... 

 

*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XII/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah : .............................  Program            : IPS 

Pengembangan Diri  
 

No Jenis Kegiatan 

(i) Keterangan 

A Kegiatan Ekstrakurikuler  

    

    

B Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan 
di Sekolah 

 

    

    

Akhlak Mulia dan Kepribadian  

 
No Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1.  Kedisiplinan  

2. Kebersihan  

3. Kesehatan  

4. Tanggungjawab  

5. Sopan santun  

6. Percaya diri  

7. Kompetitif  

8. Hubungan sosial  

9. Kejujuran  

10. Pelaksanaan ibadah ritual  
 

Ketidakhadiran 
 

No Alasan Ketidakhadiran 

(ii) Keterangan 

1 Sakit  

2 Izin  

3 Tanpa Keterangan  

 

 
 
 

                          ...…………….., ..................... 
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik           Wali Kelas                    Kepala Sekolah                     
 
 
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 

 
 
 
 

   Catatan Wali Kelas:  

   Keterangan Kenaikan Kelas:  Naik/Tidak Naik (Coret yang tidak perlu) 
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Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai 
(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri) 

 
Nama Peserta Didik: …………………….  Kelas/Semester  :......../.......... 
Nomor Induk  : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah        : …………...............     Program           : .............. 

 
 

 
No 

 
Kegiatan Yang Diikuti 

 
Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang 

diperoleh (Sebutkan) 

 
1 

 
Ekstrakurikuler 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
2 

 
Keikutsertaan Dalam Organisasi 
Sekolah/Kegiatan Sekolah 

 
 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
 

 
3 

 
Catatan Khusus Lainnya  

 
 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester      : XII/1 

Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran    : ……….… 
Nama Sekolah    : …………...............  Program                 : Bahasa 
 

 
 
 

No 
 

Komponen 

 Nilai Hasil Belajar 
Kriteria 

Ketuntasan 
Minimal 

 
Pengetahuan  

 
Praktik 

 
Sikap 

(KKM) Angka Huruf Angka Huruf Predikat 

A Mata Pelajaran       

1 Pendidikan Agama       

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

      

3 Bahasa Indonesia       

4 Bahasa Inggris       

5 Matematika       

6 Sastra Indonesia       

7 Antropologi        

8 Bahasa Asing *) 

...........................  

      

9 Sejarah         

10 Seni Budaya        

11 Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan  

      

12 Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

      

13 Keterampilan **) 

............................ 

      

B Muatan Lokal ***) 

............................ 

      

*) Diisi dengan Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan Keterampilan yang diikuti peserta didik 
***) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
 

       ...…………….., ..................... 
  

 
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik             Wali Kelas            Kepala Sekolah                     
 
 
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XII/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………...............  Program             : Bahasa 

Ketercapaian Kompetensi Peserta Didik 
 
 

No 
 

Komponen 

 

Ketercapaian Kompetensi 

A Mata Pelajaran  

1 Pendidikan Agama 

 

 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

3 Bahasa Indonesia  

 

 

4 Bahasa Inggris 

 

 

5 Matematika 

 

 

6 Sastra Indonesia 

 

 

7 Antropologi 

  

 

8 Bahasa Asing *) 

 ............................... 

 

9 Sejarah   

 

 

10 Seni Budaya 

 

 

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan 

 

12 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

13 Keterampilan * *) 

......................................... 

 

B Muatan Lokal ***) 

......................................... 

 

*) Diisi dengan Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan Keterampilan yang diikuti peserta didik 

***) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XII/1 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah : .............................  Program             : Bahasa 

Pengembangan Diri  

No Jenis Kegiatan 

(iii) Keterangan 

A Kegiatan Ekstrakurikuler  

    

    

B Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan 
di Sekolah 

 

    

    
 

Akhlak Mulia dan Kepribadian  
 

No Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1.  Kedisiplinan  

2. Kebersihan  

3. Kesehatan  

4. Tanggungjawab  

5. Sopan santun  

6. Percaya diri  

7. Kompetitif  

8. Hubungan sosial  

9. Kejujuran  

10. Pelaksanaan ibadah ritual  

Ketidakhadiran  

 
No Alasan Ketidakhadiran 

(iv) Keterangan 

1 Sakit  

2 Izin  

3 Tanpa Keterangan  

   

 
 
Section 1.09     
 

                                  ..…………….., ............... 
 

Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik     Wali Kelas                     Kepala Sekolah                   
 
 
 
……………………..  …………………….          ………………....... 

 
 

   Catatan Wali Kelas:  
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Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai 

(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri) 
 
Nama Peserta Didik : …………………….  Kelas/Semester :......../........... 
Nomor Induk     : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah         : …………...............   Program          : .............. 

 
 

 
No 

 
Kegiatan Yang Diikuti 

 
Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang 

diperoleh (Sebutkan) 

 
1 

 
Ekstrakurikuler 

 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
3 

 
Catatan Khusus Lainnya  

 
 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
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Nama Peserta Didik: …………………….  Kelas/Semester  : XII/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………...............  Program            : Bahasa 

 
 

 
 

No 
 

Komponen 

 Nilai Hasil Belajar 
Kriteria 

Ketuntasan 
Minimal 

 
Pengetahuan  

 
Praktik 

 
Sikap 

(KKM) Angka Huruf Angka Huruf Predikat 

A Mata Pelajaran       

1 Pendidikan Agama       

2 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

      

3 Bahasa Indonesia       

4 Bahasa Inggris       

5 Matematika       

6 Sastra Indonesia       

7 Antropologi        

8 Bahasa Asing *) 

...........................  

      

9 Sejarah         

10 Seni Budaya        

11 Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan  

      

12 Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

      

13 Keterampilan **) 

............................ 

      

B Muatan Lokal ***) 

............................ 

      

*) Diisi dengan Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan Keterampilan yang diikuti peserta didik 

***) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
 

                 ..…………….., ..................... 
Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik           Wali Kelas              Kepala Sekolah                     
 
 
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 
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Nama Peserta Didik: …………………….  Kelas/Semester : XII/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah    : …………...............  Program             : Bahasa 

Ketercapaian Kompetensi Peserta Didik 
 
 

No 
 

Komponen 

 

Ketercapaian Kompetensi 

A Mata Pelajaran  

1 Pendidikan Agama 

 

 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

3 Bahasa Indonesia  

 

 

4 Bahasa Inggris 

 

 

5 Matematika 

 

 

6 Sastra Indonesia 

 

 

7 Antropologi 

  

 

8 Bahasa Asing *) 

 ............................... 

 

9 Sejarah   

 

 

10 Seni Budaya 

 

 

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan 

 

12 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

 

13 Keterampilan * *) 

......................................... 

 

B Muatan Lokal ***) 

......................................... 

 

*) Diisi dengan Bahasa Asing yang diikuti peserta didik 
**) Diisi dengan Keterampilan yang diikuti peserta didik 
***) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik 
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Nama Peserta Didik: ……………………. Kelas/Semester : XII/2 
Nomor Induk : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah : .............................  Program            : Bahasa 

Pengembangan Diri  
 

No Jenis Kegiatan 

(i) Keterangan 

A Kegiatan Ekstrakurikuler  

    

    

B Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan 
di Sekolah 

 

    

    

Akhlak Mulia dan Kepribadian  

No Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1.  Kedisiplinan  

2. Kebersihan  

3. Kesehatan  

4. Tanggungjawab  

5. Sopan santun  

6. Percaya diri  

7. Kompetitif  

8. Hubungan sosial  

9. Kejujuran  

10. Pelaksanaan ibadah ritual  
 

Ketidakhadiran 
 

No Alasan Ketidakhadiran 

(ii) Keterangan 

1 Sakit  

2 Izin  

3 Tanpa Keterangan  

   

 
 
 

 
                         
                           ...…………….., ..................... 

Orang Tua/ Wali  
Peserta Didik  Wali Kelas                 Kepala Sekolah                     
 
 
 
 
……………………..  ……………………...  ………………………..... 

 
 
 

   Catatan Wali Kelas:  

   Keterangan Kenaikan Kelas:  Naik/Tidak Naik (Coret yang tidak perlu) 
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Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai 
(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri) 

 
Nama Peserta Didik : …………………….  Kelas/Semester  :......../.......... 
Nomor Induk     : …………………….  Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah         : …………...............   Program           : .............. 

 
 

 
No 

 
Kegiatan Yang Diikuti 

 
Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang 

diperoleh (Sebutkan) 

 
1 

 
Ekstrakurikuler 

 
 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 

 
2 

 
Keikutsertaan Dalam Organisasi 
Sekolah/Kegiatan Sekolah 

 
 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
 
5......................................................... 
 
6......................................................... 
 
7......................................................... 
 

 
3 

 
Catatan Khusus Lainnya  

 
 
1......................................................... 
 
2......................................................... 
 
3......................................................... 
 
4......................................................... 
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Contoh Format: 

Keterangan Pindah Sekolah 

(Diisi oleh sekolah yang ditinggalkan/lama). 
 
Nama Peserta Didik : …………………….    Kelas/Semester :......../........... 
Nomor Induk     : …………………….   Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah         : …………...............   Program          : .............. 
 

K E L U A R 

 

Tanggal  Kelas dan 
Semester 

yang 
ditinggalkan 

Sebab-sebab keluar, 
dan 

atas permintaan 
(tertulis) dari : 

Tanda Tangan 
Kepala Sekolah, 
Stempel Sekolah 
dan Tanda Tangan 
Orang Tua/Wali 

   …………….. ..….. 
Kepala Sekolah, 
 
 
 
 
(…………………….) 
  
 Orang Tua/Wali 
 
 
(……………………)   

   …………….. ..….. 
Kepala Sekolah, 
 
 
 
 
(…………………….) 
  
 Orang Tua/Wali 
 
 
(……………………)  

   …………….. …….. 
Kepala Sekolah, 
 
 
 
 
(…………………….) 
  
 Orang Tua/Wali 
 
 
(……………………) 
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Keterangan Pindah Sekolah 
(Diisi oleh sekolah yang baru) 

 
Nama Peserta Didik : …………………….      Kelas/Semester  :......../.......... 
Nomor Induk    : …………………….    Tahun Pelajaran: ……….… 
Nama Sekolah         : …………...............      Program      : .............. 

 
MASUK 

 

No. Identitas Peserta Didik  

…………….. …….. 

 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

(…………………) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

5. 

Nama Peserta Didik 

Nomor Induk 

Nama Sekolah 

Masuk : 

a. Tanggal 

b. Di Kelas 

c. Semester 

Tahun Pelajaran 

 

 

 

 

No. Identitas Peserta Didik  

…………….. …….. 

 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

(…………………) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

5. 

Nama Peserta Didik 

Nomor Induk 

Nama Sekolah 

Masuk : 

a.  Tanggal 

b.  Di Kelas 

c.  Semester 

Tahun Pelajaran 

 

 

 

 

No. Identitas Peserta Didik  

…………….. …….. 

 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

(…………………) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

5. 

Nama Peserta Didik 

Nomor Induk 

Nama Sekolah 

Masuk : 

a.  Tanggal 

b.  Di Kelas 

c.  Semester 

Tahun Pelajaran 

 

 

 

 

 
 

 



220 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aiken, Lewis R. (1994). Psychological Testing and Assessment,(Eight Edition), 
Boston: Allyn and Bacon. 

Athanasou, J. and Lamprianou, I. (2002), A Teacher’s Guide to Assessment. 
Social   
             Science Press, NSW. 
Anastasi. Anne and Urbina, Susana. (1997). Psicoholological Testing. (Seventh 

Edition). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 
Assessment Systems Corporation. (1984). User's Manual for the MicroCat 

Testing System, USA. 
Atkinson, John W. (1978). Personality Motivation and Achievement. 

Sashington. Hemisphere Publishing Corporation. 
Bejar, Isaac I. (1983). Introduction to Item Response Theory and Their- 

Assumptions. Hambleton, Ronald K. (Editor). Applications of Item 
Response Theory. Canada: Educational Research Institute of British 
Columbia. 

Bruning, James L. and Kintz, B. L. (1987). Computational Handbook of 
Statistics. Third Edition. Illinois: Scott, Foresman and Company. 

Cohen, Louis. (1976). Educational Research in Classrooms and Schools: A 
Manual of Materials and Methods. London: Harper & Row Publishers. 

Cohen, Ronald Jay; Swerdlik, Mark E. and Smith, Douglas K. (1992). 
Psychological Testing and Assessment: An Introduction to Test and 
Measurement, second edition. California: Mayfield Publishing Company. 

Crites, John O. (1969). Vocational Psychology. New York: McGraw Hill Book 
Company  

Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test, 
Theory. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. 

Crow, Lester D. and Crow, Allice. (1984). Educattional Psychology. New York: 
American Book Company.  

Czikszentmihaly, Mihaly. (1996). Creativity: Flaw and The Psychology of 
Discovery and Invention. New York: Harper Collins Publisher. 

David and Steinberg, Lynne. (1997). A Response Model for Multiple-Choice 
Items dalam Wim J. van der Linden and Ronald K. Hambleton (Editor). 
Handbook of Modern Item Response Theory. New York: Springer-
Verlag. 

Devito, Affred. (1990). Creative Wellstrings for Science Teaching. (Second 
Edition). USA.  

Ebel, Robert L. and Frisbie, David A. (1991). Essentials of Education 
Measurement. New Jersey: Prentice Hall. 

Gable. Robert K. (I986). Instrument Development in the Affective Domain 
Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing. 

Glass, Gene V. and Stanley, Julian C. (1970). Statistical Methods in Education 
and Psychology. New Jersey: Prentice Hall, Inc. 

Good, Thomas L. and Brophy, Jere E. (1990) Educational Psychology. New 
York: Longman. 

Gonczi, Andrew (Editor). (1992). Developing a Competent Workforce. Adelaide: 
National Centre of Vocational Education Research Ltd. 



 

221 

 

Griffin, P & Nix, P. (1991). Educational assessment and reporting: A new 
approach.   Sydney: Harcourt Brace Jovanovich. 

 
Guilford, J.P. (1982). Psychometric methods (2nd.ed). New York: McGraw-Hill  
           Publishing Co.Ltd. 
Hill, B. C. (1994), Practical Aspects of Authentic Assessment: Putting the 
Pieces     
           Together. Christopher-Gordon Publishers, Inc. Norwood, MA. 
Hair, J. F.; Anderson, R. E., Tatham, R. L., and Black, W. C. (1998). Multivariate 

Data, Analysis. New Jersey. Prentice-I-lall International, Inc. 
Haladyna, Thomas M. (1994). Developing and Validating Multiple-choice Test 

Items. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publisher. 
Hambleton, Ronald K. and Swaminathan, Hariharan. (1985). Item Response 

Theory, Principles, and Aplications. Boston: Kluwer. Nijhoff Publishing. 
Hambleton, R.K. ; Swaminathan, H. ; and Rogers, H.J. (1991). Fundamentals of 

Item Response Theory. Newbury Park: Sage Publications. 
Hambleton, Ronald K (1993). Principles and Selected Applications of Item 

Response Theory. In Linn, Robert L. (Editor). Educational 
Measurement. Third Edition. Phoenix: American Council on Education, 
Series on Higher Education Oryx Press. 

Harman, Harry H. (1970). Modern Factor Analysis (Third Edition Revised). 
Chicago: The University of Chicago Press. 

Holland. PW & Thaycr. DT (1988). Test Validity. New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates, Publishers. 

Izard, John. (1995). Trial Testing and Item Analysis (Module (A). Australia: 
Australian Council Ibr Pdtrcallonal Research, UNESCO. 

Joreskog, Karl and Sorboni, Dag. (1996). PRELIS2: User’s Reference Guide. 
Chicago: Scientific Software Internasional, Inc. 

Kerlinger, Fred N (1993). Asas-asas Penelitian Behavioral (Edisi Ketiga), 
diterjemahkan Simatupang L. R. Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press. 

Lewy, Arieh (Editor). (1977). International Institute for Educational Planning: 
Handbook of Curriculum Evaluation. Paris: UNESCO. 

Linn, Robert L. and Gronlund, Norman E. (1995). Measurement and 
Assessment in Teaching. (Seventh Edition). Ohio: Prentice-Hall, Inc. 

McDonald, Roderich P. (1999). Test Theory: A Unified Treatment. New Jersey: 
Larvrence Erbaum Associates, Publishers. 

Messick, Samuel. (1993). “Validity”, Educational Measurement, Third Edition, 
ed. Robert L. Linn. New York: American Council on Education and 
Macmillan Publishing Company, A Division of Macmillan, Inc. 

Millman, Jason and Arter, Judith A. Issues in Item Banking. In Journal of 
Educational Measurement, Volume 21, No. 4, Winter 1984, p. 315. 

Millman, Jason and Greene, Jennifer. (1993).The Spesification and 
Development of Tests of Achiievement and Ability in Robert L. Lin 
(Editor). Educational Measurement, Third Edition. Phoenix: American 
Council on Education, Series on Higher Education Oryx Press. 

Mueller, Daniel J. (1986). Measuring Social Attitudes: A Handbook for 
Researchers and Practitioners. New York. Teacher College, Columbia 
University 



222 

 

Nitko, Anthony J. (1996). Educational Assessment of Students, Second Edition. 
Ohio: Merrill an imprint of Prentice Hall Englewood Cliffs. 

 
 
Norusis, Marija J. (1993). SPSS for Windows Base System user's Guide, 

Release 6.0. Chicago: Marketing Departernent SPSS Inc. 
Nunally, Jum C. (1978). Psychometric Theory, Second Edition. New Delhi: Tata 

McGrawHill Publishing Company Limited. 
Oosterhof, Alberth C (1990). Classroom Applications of Educational 

Measurement. Ohio Merril Publishing Company. 
Popham, W.J. (1995), Classroom Assessment: What Teachers Need to Know. 
Allyin     
             and Bacon, Los Angeles, CA. 
Paplia, Diana E. and Olds, Sally-Wendkos. (1985). Psychology. New York 

Mc.Graw Hill. 
Pedhazur, Elazar J. and Schmekin, Liora Pedhazur. (1991). Measurement, 

Design, and Analysis: An Integrated Approach. New Jersey: Lowrence 
Erlbaum Associates, Publishers. 

Petersen, Nancy S, Kolen, Michael J; and Hoover H.D( 1993). Scaling, 
Norming, and Equating. In Educational Measurement ( Third Edition ). 
Editor Robert L Linn Phoenix: American Council on Education, Seriess 
on Higher Education Oryx Press 

Petri, Herbert L. (1981). Motivation Theory and Research. Belmont, California: 
Wadsworth, Inc. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan,  
           Jakarta: Fokus Media. 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
2006   
          tentang Standar Isi, Jakarta, 2006. 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2006  
          tentang Standar Kompetensi Lulusan, Jakarta, 2006. 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi 
Lulusan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007. Jakarta: 
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 tahun 2006 tentang Rincian 
Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Direktorat Jenderal 
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Standar Pengelolaan, Jakarta: Direktorat Jenderal 
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Jakarta: Direktorat 
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 



 

223 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Standar Proses, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen 
Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Popham,W.J., (1999). Classroon Asessment: What teachers need to know. 
Mass: Allyn-Bacon. 

Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas (2002). Kurikulum Berbasis Kompetensi: 
Penilaian Berbasis Kelas, Jakarta. 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian, Balitbang Dikbud  
          ( 1993/1994). Bahan Penataran Pengujian Pendidikan. Jakarta 
Pusat Pengembangan dan Pengembangan Bahasa (1990). Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 
 
_______________________________ (2003). Penilaian Tingkat Kelas : 

Pedoman Bagi Guru SD/MI,SMP/MTs,SMA/MA, dan SMK,Jakarta 
How. In Journal of Educational Measurement, Volume 21, No. 4, Winter 1984; 

p.331 
Wright, Benjamin D. and Stone, Mark H (1979). Best Test Design. Chicago : 

MESA Press. 
Wright, Benjamin D. and Linacre, John M. (1992). A User's Guide to 

BIGSTEPS: Rasch Model Computer Program, Version 2.2. Chicago: 
MESA Press. Wright, B.D. and Stone, 

Yelon, Stephen L. and Weinstein, Grace W . (1977). A Teacher’s World; 
Psychology in The Classroom. Tokyo: Mc-Graw-Hill International Book 
Company. 

Zubiazarreta, J. (2004), The Learning Portfolio: Reflective Practice for 
Improving   
           Student  Learning.Anker Puclishing Company, Inc.  Bolton,  MA.. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

BIODATA PENULIS 

 

Prof. Dr. Yetti Supriyati, M.Pd, dilahirkan di Bandung Jawa 

Barat pada tanggal 29 Oktober 1951.  Mendapat gelar Guru 

Besar pada tahun 2008, Bertugas sebagai dosen di 

Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. 

Pendidikan Sarjana (S1) Jurusan Pendidikan Fisika 

diselesaikan di IKIP Jakarta, Magister (S2) Jurusan 

Pendidikan IPA diselesaikan di IKIP Bandung/ UPI Tahun 

1994, sedangkan program Doktor dalam bidang Penelitian dan Evaluasi 

Pendidikan di selesaikan di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2003.  

Mata kuliah yang diampun Teori Belajar dan Pembelajaran (S1), Penilaian 

Pendidikan Fisika (S1), Instrumen dalam Pendidikan Fisika (S2) , Penilaian 

Berbasis Kelas (S2), Filsafat Ilmu (S3), Metodologi Penelitian (S3), 

Pembelajaran Sains Pada Anak Usia Dini (S3), Desain aplikasi IPA di SD (S2) , 

dan Evaluasi Pembelajaran Fisika (S2). Pekerjaan tetap adalah sebagai Dosen 

Tetap di IKIP Jakarta/UNJ sejak 1987 hingga sekarang dan menjadi Guru 

Besar Tetap UNJ sejak tahun 2008 s/d sekarang. Tahun 2002  menjadi  

koordinator  PPL  FMIPA  UNJ, Sekretaris Program Studi PEP tahun 2005 s/d 

2009, 2 (dua) periode tahun 2009 s/d 2013 dan 2013 s/d 2017 menjabat 

sebagai Asisten Direktur II Pascasarjana UNJ. 2014 s/d sekarang beliau juga 

menduduki sebagai Ketua Senat Komisi Akademik UNJ. 

 Selain mengajar, aktif juga dalam berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, 

penulisan buku dan artikel ilmiah serta pertemuan ilmiah. Buku yang pernah 

ditulis di antaranya tentang Strategi Pembelajaran Fisika, Evaluasi 

Pembelajaran Fisika, Penilaian Kelas, Paradigma Baru dalam Pembelajaran 

Sains, dan Evaluasi Pembelajaran MIPA. Di samping itu aktif dalam berbagai 

pelatihan baik nasional maupun regional sebagai instruktur ataupun peserta 

dan aktif mengikuti berbagai pertemuan ilmiah seperti diskusi, seminar, 

lokakarya, workshop dan simposium, baik sebagai peserta , pembicara ataupun 

narasumber di berbagai instansi. 

Selain aktif mengajar juga aktif diberbagai kegiatan organisasi profesi 

seperti HFI (Himpunan Fisika Indonesia) menduduki jabatan sebagai ketua 



 

225 

 

bidang pendidikan pada tahun 2010 – 2014. Anggota Ikatan Profesi Teknologi 

Pendidikan Indonesia dan Assosiation Education Comunication Technology . 

Beliau baru- baru ini sudah mendapatkan 2 (dua) HAKI dari LPPM UNJ dengan 

judul ”Dua Perangkat Tes Pembelajaran Fisika yang Memiliki Anchor Item 

Horizontal Berbasis Macromedia Flash”dan ”Perangkat Tes Pembelajaran 

Fisika SMA Berbasis Macromedia Flash”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 

 

BIODATA PENULIS 
 

 
 
 

Agus Dudung, lahir di Tasik Malaya, 17 Agustus 1965. 

Lulusan dari Sarjana Pendidikan Teknik Mesin  IKIP 

Jakarta   dan  menyelesaikan   Magister  dan   Doktor 

dalam bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di 

Universitas Negeri Jakarta. 

 

Buku yang pernah ditulis dan banyak juga digunakan oleh mahasiswa 

sebagai bahan ajar diantaranya, Pemrograman Mesin CNC, Praktek Mesin 

CNC, Penilaian Psikomorik, Penskoran dalam Praktek Teknik Mesin, Teknik 

Pengukuran Praktek Mesin dan lain-lain. 

Hingga  saat  ini,  masih  aktif  sebagai  Dosen  Teknik  Mesin  dan  kini 
 

menjabat sebagai Dekan pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta 

(UNJ), Dosen Teknik Mesin di Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA), 

sebagai Tutor di Universitas Terbuka dan Asesor BAN-SM. 

 


