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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur alhamdulillah buku panduan instrument manajemen penilaian 

guru PPKn telah dibuat. Panduan instrument manajemen penilaian guru PPKn ini 

dibuat untuk memandu guru PPKn dalam memberikan penilaian pada peserta 

didik.  

Panduan instrument manajemen penilaian guru PPKn ini untuk memantau 

apakah guru-guru PPKn sudah melakukan penilaian peserta didik dengan 

langkah-langkah yang tepat ataukah belum. Langkah-langkah dalam melakukan 

penilaian meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan tahapan pemberian nilai 

pesrta didik. Langkah-langkah tersebut dilakukan oleh guru terhadap peserta didik 

yang meliputi semua jenis penilaian baik penilaian sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Penilaian tersebut dilakukan selama satu semester baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas. Ketika guru-guru PPKn sudah melakukan manajemen 

penilaian yang baik, maka prinsip-prinsip penilaian akan terpenuhi sehingga 

peserta didik tidak dirugikan. 

Dengan panduan instrument manajemen penilaian guru-guru PPKn 

tersebut diharapkan guru-guru PPKn dapat melakukan manajemen penilaian yang 

baik pada peserta didiknya. 

 

                                                                    Jakarta, 20 Oktober 2017 

                                                                    Penulis 

 

 

                                                                    Dr. Sarkadi, M.Si 
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PANDUAN INSTRUMEN MANAJEMEN PENILAIAN GURU PPKN 

A. Pengantar 

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan materi pembelajaran di 

sekolah secara formal. Sebagai tenaga pendidik, guru dituntut memiliki 

kompetensi-kompetensi yang menjadikan dirinya sebagai seorang tenaga didik 

yang profesional. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang guru 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh seorang guru 

mengharuskan guru memiliki kemampuan untuk memahami karakterisik individu 

setiap peserta didik, mampu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

mampu membuat soal, mampu membuat nilai bagi para peserta didiknya serta 

kemampuan-kemampuan lainnya.  

Kompetensi kepribadian  yang dimiliki guru mengharuskan guru untuk 

beretika, baik di sekolah maupun di rumah dalam pergaulan sehari-hari. Perilaku-

perilaku guru yang memiliki kompetensi kepribadian meliputi perilaku datang 

tepat waktu, disiplin dalam mengajar, menjalankan perintah agamanya, torelan 

terhadap keberagaman, dan perilaku-perilaku lainnya.  

Kompetensi sosial yang dimiliki oleh seorang guru menuntut guru untuk 

peka terhadap persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat baik itu 

masyarakat sekolah maupun masyarakat di sekitar rumahnya. Kompetensi ini juga 

menuntut guru untuk peduli terhadap sesama, peduli terhadap kekurangan-

kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik, peduli terhadap kekurangan atau 

kelemahan yang dimiliki teman2 di sekolahnya. Kompetensi sosial yang dimiliki 

oleh seorang guru juga ditunjukan dengan perilaku mampu bergaul dalam 

berbagai segmen masyarakat baik masyarakat sekolah dengan kepala sekolah, 

guru-guru lain, serta peserta didik. Maupun dalam pergaulan masyarakat di 

lingkungan sekitarnya misalnya aktif dalam kegiatan SISKAMLING, aktif dalam 

kerja bakti lingkungan. Serta aktif dalam berbagai kegiatan sosial maupun 

keagamaan yang dilaksanakan di masyarakatnya.  

Kompetensi profesional guru menuntut guru untuk mampu menyampaikan 

materi pembelajaraan di depan kelas dengan baik. Dalam hal ini guru mampu 
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menyampaikan ilmu yang dimilikinya terhadap peserta didik di kelasnya. Guru 

menguasai betul tentang materi yang diajarkannya.  Ciri guru yang memiliki 

kompetensi profesional mampu memguasai kelas karena didasari oleh 

kemampuan menguasai materi dengan baik. 

Salah satu kemampuan guru pada kompetensi pedagogik sebagaimana 

diuraikan di atas adalah bahwa guru harus mampu melakukan evaluasi 

pembelajaran, guru harus mampu memberikan nilai pada peserta didiknya. Nilai 

akhir yang diberikan kepada peserta didik dari sisi guru sangat ditentukan oleh 

kemampuan guru dalam membuat perencanaan penilaian, melaksanakan penilaian 

dan memberikan nilai pada peserta didiknya. Kemampuan-kemampuan guru 

tersebut sangat menuntut guru untuk memiliki manajemen yang baik dalam 

melakukan penilaian. Guru yang memiliki kemampuan yang baik dalam 

manajemen penilaian, maka nilai yang diperoleh peserta didik bukanlah nilai 

kebaikan yang diberikan oleh gurunya, tetapi nilai yang diperoleh oleh peserta 

didik yang didasarkan oleh kemampuan guru dalam melakukan manajemen 

penilaiannya. Begitu urgennya kemampuan guru dalam melakukan penilaian 

terhadap peserta didiknya, menuntut guru untuk memiliki manajemen yang baik 

dalam melakukan penilaian. Manajemen dalam penilaian peserta didik perlu 

dibuat agar nilai yang diterima oleh peserta didik bukanlah nilai tebakan dari 

gurumya. Oleh karena itu dibutuhkan panduan instrumen manajemen penilaian 

guru pada peserta didik yang meliputi kemampuan merencanakan penilaian, 

kemampuan melakukan penilaian, dan kemampuan menentukan nilia pada peserta 

didiknya.  

B. Tujuan   

Tujuan dari penyusunan buku panduan ini adalah untuk: 

1. Memberikan acuan bagi guru-guru dalam melakukan penilaian pada peserta 

didik; 

2. Memberikan kepastian pada peserta didik bahwa nilai yang diperolehnya 

bukanlah nilai hasil pemberian dari gurunya; 

3. Guru mampu membuat perencanaan dalam penilaian pada peserta didiknya; 

4. Guru mampu  melaksanakan penilaian pada peserta didiknya; 
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5. Guru mapu memberikan nilai akhir bagi peserta didiknya setelah melakukan 

serangkaian pembelajaran. 

 

C. Ciri-ciri Penilaian Dalam Pendidikan 

Apakah sebenarnya kepandaian itu? Seorang peserta didik yang pandai 

PPKn, tidak dapat dengan mudah dibedakan dari peserta didik yang lainnya, 

hanya dengan melihat anak tersebut. Kita tidak dapat melihat peserta didik pandai 

atau peserta didik bodoh. Kepandaian itu tidak dapat disaksikan dari luar. 

Untuk dapat menentukan peserta didik mana yang lebih pandai dari yang 

lain, maka bukan kepandaiannya yang diukur. Kita dapat mengukur kepandaian 

melalui gejala yang nampak atau memancar dari kepandaiannya. Salah satu 

contoh adalah bahwa anak yang pandai biasanya dapat menyelesaikan soal-soal 

yang diberikan oleh guru.  

Ciri-ciri penilaian dalam pendidikan antara lain: 

1. Ciri pertama, bahwa penilaian dilakukan secara tidak langsung. Dalam contoh 

ini, akan mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan 

soal-soal. 

2. Ciri kedua, yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Penilaian pendidikan bersifat 

kuantitatif artinya menggunakan simbul bilangan sebagai hasil pertama 

pengukuran. Setelah itu baru diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. 

3. Ciri ketiga, yaitu bahwa penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau 

satuan-satuan yang tetap karena IQ 105 termasuk anak normal. Anak lain yang 

hasil pengukuran IQ nya 80, menurut unit ukurannya termasuk anak dungu. 

4. Ciri keempat, yaitu bersifat relatif artinya tidak sama atau tidak selalu tetap 

dari satu waktu ke waktu yang lain. Contoh, hasil ulangan matematik yang 

diperoleh oleh Budi hari senin adalah 80. Hasil hari selasa 90. Tetapi hasil 

ulangan hari Sabtu hanya 50. Ketidaktepatan hasil penilaian ini disebabkan 

karena banyak faktor. Mungkin pada hari Sabtu Budi sedang risau hatinya 

menghadapi malam Minggu sore harinya. 

5. Ciri kelima, bahwa dalam penilaian pendidikan itu sering terjadi kesalahan-

kesalahan. Adapun sumber kesalahan dapat ditinjau dari berbagai faktor, yaitu: 
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1) Terletak pada alat ukurnya 

2) Terletak pada orang yang melakukan penilaian 

3) Terletak pada anak yang dinilai 

 

D. Prinsip Penilaian Pendidikan 

Beberapa prinsip penilaian dalam pendidikan dapat diuraikan di bawah ini: 

1. Valid, harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan alat 

yang dipercaya, tepat, atau sahih. Artinya penilaian harus memberikan 

informasi yang akurat tentang hasil belajar peserta didik, misalnya apabila 

pembelajaran menggunakan pendekatan eksperimen, maka kegiatan melakukan 

eksperimen harus menjadi salah satu objek yang dinilai. 

2. Mendidik, harus memberi sumbangan positif terhadap pencapaian hasil belajar 

peserta didik. Hasil penilaian harus dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai 

penghargaan bagi peserta didik yang berhasil atau sebagai pemicu semangat 

belajar bagi yang kurang berhasil. 

3. Berorientasi pada Kompetensi, harus menilai pencapaian kompetensi yang 

dimaksud dalam kurikulum. 

4. Adil dan Objektif, harus adil terhadap semua peserta didik dan tidak membeda-

bedakan latar belakang dan social ekonomi, budaya, bahasa, dan jender, yang 

berkaitan dengan pencapaian hasil belajar, serta tidak dipengaruhi oleh faktor-

faktor pelaksana, criteria untuk skorsing dan pembuatan keputusan. 

5. Terbuka, bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan 

peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

6. Berkesinambungan, dilakukan secara berencana, bertahap, teratur, terus 

menerus, untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kemajuan 

belajar peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya. 

7. Menyeluruh, penilaian dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan prosedur 

termasuk mengumpulkan berbagai bukti hasil belajar peserta didik. Penilaian 

terhadap hasil belajar peserta didik meliputi : pengetahuan (kognitif), sikap dan 

nilai (afektif), dan keterampilan (psikomotorik) yang direfleksikan dalam 
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kebiasaan berfikir dan bertindak. Ketiga arah ini sebaiknya dinilai secara 

proporsional sesuai dengan sifat mata pelajaran yang bersangkutan.  

8. Bermakna, penilaian hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, berguna 

dan dapat ditindaklanjuti. 

 

E. Konsep Instrumen Penilain Guru 

Instrumen penilaian guru adalah alat yang digunakan oleh guru dalam 

melakukan penilaian kepada peserta didik. Instrumen tersebut meliputi instrumen 

untuk menilai penilaian sikap, menilai pada penilaian pengetahuan, dan menilai 

pada penilaian keterampilan. Instrumen penilaian pada penilaian sikap 

berdasarkan panduan yang diberikan oleh kemdikbud meliputi instrumen 

penilaian diri, instrumen penilaian teman sejawat, jurnal, dan observasi. 

Sementara itu instrumen penilaian pada penilaian pengetahuan meliputi penilaian 

tes baik tes tulis dan tes lisan dan penugasan. Sedangkan pada penilaian 

keterampilan, meliputi instrumen penilaian performance, penilaian produk, 

penilaian portofolio, dan penilaian projek. 

 

Instrumen penilaian sikap 

 Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri (self assessment), 

penilaian antarpeserta didik (peer assessment), dan jurnal. 

 Instrumen observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik berupa 

daftar cek (check list) atau skala penilaian (rating scale) disertai rubrik. Jurnal 

berupa catatan guru tentang kekuatan, kelemahan, sikap dan perilaku peserta 

didik di dalam dan di luar kelas. 

 Rubrik adalah daftar kriteria yang menunjukkan kinerja, aspek yang akan 

dinilai, dan gradasi mutu. 

 Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah 

indikator perilaku yang diamati. 
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 Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik 

secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. 

 Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. 

 Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi 

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik 

yang berkaitan dengan sikap dan perilaku 

 Penilaian sikap dapat dilakukan dengan menggunakan observasi dan jurnal. 

Observasi dilakukan untuk memantau perilaku peserta didik, sementara itu 

jurnal dipakai untuk mencatat perilaku peserta didik hasil observasi perilaku 

yang ekstrem (negatif dan positif), sementara peserta didik lain yang tidak 

berperilaku ektrem tidak perlu dicatat dalam jurnal sebagai hasil observasi. 

Dengan model ini guru lebih mudah dalam memberikan penilaian peserta didik 

untuk tiap kelasnya. 

 

Instrumen Penilaian Pengetahuan  

 Penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. 

 Instrumen tes berupa seperangkat butir soal. Soal tes tulis yang sering 

digunakan di sekolah adalah bentuk pilihan ganda dan uraian. 

 Untuk tes lisan perlu disiapkan daftar pertanyaan yang disampaikan secara 

langsung dalam bentuk tanya jawab. 

 Tes lisan secara teknis bisa dilakukan dengan cara memanggil peserta didik 

satu persatu ke depan meja guru untuk kemudian ditanya secara lisan, atau bisa 

juga beberapa peserta didik dipanggil ke depan meja guru untuk kemudian 

ditanyakan secara bergantian. Guru hanya melihat kedalaman jawaban yang 

diberikan oleh peserta didik. 

 Instrumen penugasan berupa tugas PR atau proyek yang dapat dikerjakan 

secara individual atau kelompok sesuai karakteristik tugas. 

 Instrumen penilaian harus memenuhi kaidah substansi (materi), konstruksi, dan 

bahasa. 
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Instrumen Penilaian Keterampilan 

 Penilaian keterampilan dilakukan melalui pengamatan kinerja yang meminta 

peserta didik mendemonstrasikan kompetensi tertentu, melalui tes praktik, 

proyek, atau penilaian portofolio. 

 Instrumen penilaian keterampilan berupa daftar cek (check list) atau skala 

penilaian (rating scale) disertai rubrik 

 Tes praktik menuntut peserta didik melakukan keterampilan berupa aktivitas 

yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. 

 Proyek adalah tugas yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan 

pelaporan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. 

 Penilaian pada proyek dilakukan dengan melihat laporan kegiatan baik pada 

saat perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. 

 Penilaian portofolio dilakukan dengan cara menilai kumpulan karya peserta 

didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif 

 Penilaian portofolio dilakukan dengan melihat satu karya peserta didik yang 

terbaik yang dihasilkan oleh peserta didik pada satu semester. 

    

F. Manajemen Penilaian Guru 

Guru yang baik adalah guru tidak hanya mampu mengajar dengan baik, 

tetapi juga mampu memberikan nilai pada peserta didiknya dengan jujur dan 

transfaran.dengan kemampuan memberikan nilai pada peserta didiknya 

menunjukkan bahwa guru telah memiliki salah satu kompetensi pedagogik. Untuk 

memudahkan guru dalam memberikan nilai bagi peserta didik, guru harus 

melakukannya dengan manajemen yang baik dalam melakukan penilaian. 

Manajemen dalam konteks penilaian mengandung makna bahwa guru harus 

memulainya dari perencanaan, pelaksanaan, sampai mengevaluasinya dengan 

memberikan nilai.   Artinya bahwa guru dalam melakukan penilaian paling tidak 

melalui tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemberian nilai. 

Tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan seperti di bawah ini: 
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1. Tahap Perencanaan  

Pada tahapan perencanaan ini ada langkah-langkah yang harus disiapkan 

antara lain: Tahap pertama adalah guru harus melakukan pemetaan dalam kurun 

waktu satu semester kapan penilaian itu akan dilakukan, berapa kali harus 

dilakukan penilaian dalam satu semester, penilaian apa saja yang harus dilakukan 

dalam satu semester tersebut, pemetaan ini disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan pada semester itu. Tahap kedua, guru harus menyiapkan perangkat 

penilaian dalam bentuk instrumen baik instrument penilaian sikap, penilaian 

pengetahuan, dan penilaian keterampilan sesuai dengan kebutuhan disertai dengan 

rubrik dan kunci jawabannya. Untuk penilaian sikap bias disiapkan instrument 

penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, dan observasi. Untuk penilain 

pengetahuan bisa disiapkan instrument tes pengetahuan tertulis, lisan, dan 

penugasan. Sementara itu untuk penilaian keterampilan bias disiapkan instrument 

unjuk kerja (performance), proyek, produk, dan portofolio. Tentu saja seluruh 

perangkat penilaian tersebut dibuat disesuaikan dengan langkah-langkah 

penyusunan instrument yang telah ditentukan. Instrumen-instrumen tersebut 

disiapkan dalam merencanakan penilaian pembelajaran. Disamping penyiapan 

instrument penilaian pada tahap perencanaan ini langkah ketiga yang juga harus 

disiapkan adalah daftar hadir masing-masing kelas untuk melihat kehadiran 

peserta didik. Daftar hadir ini penting untuk melihat kelengkapan peserta didik 

pada setiap kelasnya agar terpantau siapa saja yang sudah dan siapa saja yang 

belum mengikuti penilaian.  Langkah keempat adalah menyiapkan peralatan yang 

mendukung proses penilaian seperti alat tulis, kalkulator dan lain-lain. Langkah 

ini penting agar tidak terjadi kekeliruan saat menghitung dan memasukan skor 

yang diperoleh peserta didik.    

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahapan ini adalah tahapan saat guru melakukan penilaian, tahapan 

pada saat peserta didik mengikuti penilaian/ujian. Tentu tahapan ini disesuaikan 

dengan jenis penilaian yang dilakukan apakah penilaian sikap, penilaian 

pengetahuan, ataukah penilaian keterampilan. Penilaian sikap tentu saja dilakukan 

sesuai dengan jenis instrument penilaian sikap yang diberikan. Penilaian sikap 
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dengan instrument penilaian diri tentu dilakukan dengan memberi kesempatan 

peserta didik mengisi instrument penilaian yang telah disiapkan, penilaian diri 

dilakukan dengan menilai diri sendiri sesuai dengan instrument yang ada. 

Instrumen penilaian antar teman, peserta didik mengisi instrument  yang telah 

disiapkan dengan menilai temannya sendiri. Penilaian  sikap dengan instrument 

jurnal, guru menuliskan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh peserta didik 

terkait dengan perilaku-perilaku yang positif dan negative dalam lembar jurnal. 

Sementara  instrument penilaian sikap dengan observasi dikakukan guru dengan 

mengamali kejaadian dan perilaku peserta didik selama satu semester baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas. 

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menyebarkan tes tertulis sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan baik itu tes pilihan ganda maupun tes essay. 

Sedangkan tes lisan dilakukan bisa melalui  pemanggilan satu persatu peserta 

didik ke depan meja guru, bisa juga dilakukan dengan memanggil beberapa 

peserta didik ke depan meja guru dengan memberikan pertanyaan dan dijawab 

oleh peserta didik secara bergantian. Sementara itu penilaian pengetahuan dengan 

penugasan guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan dan 

hasilnya diserahkan kepada guru untuk dinilai. 

Untuk penilaian keterampilan, penilaian dilakukan dengan melihat 

keterampilan-keterampilan apa yang dilakukan peserta didik selama satu semester. 

Bisa dilakukan dengan tes performance, guru melihat langsung unjuk kerja dari 

peserta didik dan dinilai oleh guru, tentu guru harus memegang lembar penilaian 

cek lis. Untuk penilaian proyek, harus menugaskan ke peserta didik secara 

berkelompok dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan. 

Hasil kegiatannya dalam bentuk laporan kegiatan dinilai oleh guru. Penilaiana 

produk dilakukan oleh guru agar peserta didik menghasilkan produk tertentu 

sesuai dengan matreri yang diberikan, hasil produknya dinilai oleh guru. 

Sementara itu penilaian portofolio sebagai bagian dari penilaian keterampilan 

guru memilih kumpulan naskah yang dimiliki oleh peserta didik dengan  memilih 

satu naskah terbaik dalam kurun waktu satu semester. 

 

 



10 
 

3. Tahap Pemberian Nilai 

Tahap pemberian nilai ini adalah tahapan dimana guru harus melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: tahap pertama, guru melakukan koreksi 

(pemberian skor) pada setiap hasil pekerjaan peserta didik, tentu disesuaikan 

dengan jenis instrumen yang digunakan. Langkah kedua guru merubah skor 

tersebut menjadi nilai memasukan skor-skor tersbut pada lembar yang telah 

disiapkan. Langkah ketiga guru merubah skor menjadi nilai disesuaikan dengan 

jenis instrument yang dipakai. Langkah keempat, guru memasukan nilai akhir 

yang diperoleh peserta didik ke dalam nilai raport. Nilai yang dituliskan pada 

raport adalah nilai akumulasi dari skor-skor yang diperoleh selama satu semester. 

Tentu saja yang dituliskan pada raport bukan hanya nilai dalam bentuk angka 

tetapi juga narasi disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang 

bersangkutan. Kemampuan memberikan nilai pada buku raport adalah 

kemampuan guru memberikan nilai pada tahapan terakhir. 

G. Instrumen Manajemen Penilaian Guru 

Instrumen manajemen penilaian guru ini merupakan alat untuk menjaring 

apakah guru-guru telah melakukan manajemen yang baik dalam melakukan 

penilaian. Dalam instrument ini menjaring tentang langkah-langkah guru dalam 

melakukan penilaian dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan kemampuan 

guru dalam  memberikan nilai yang akumulasinya adalah nilai raport. Instrumen 

tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini: 
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Tabel 1  

CONTOH INSTRUMEN MANAJEMEN PENILAIAN GURU PPKN 

Nama Guru : .................................... 

Sekolah : .................................... 

PETUNJUK: 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu kolom yang tersedia (dilakukan/tidak 

dilakukan)  

NO PERNYATAAN DILAKUKAN TIDAK 

DILAKUKAN 

PERENCANAAN 

1 Melakukan pemetaan untuk satu semester tentang 

kapan melakukan penilaian kepada peserta didik 

 

  

2 Pemetaan penilaian dilakukan terhadap seluruh 

aspek penilaian (sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan) 

 

  

3 Instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan direncanakan dari awal sebelum 

pembelajaran dimulai 

 

  

4 Menyiapkan format-format penilaian peserta didik 

baik penilaian sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

 

  

5 Menyiapkan daftar nama peserta didik setiap 

kelasnya 

 

  

6 Menyiapkan instrumen penilaian sikap yang akan 

dipergunakan selama satu semester 

 

  

7 Instrumen penilaian pengetahuan (soal) disiapkan 

setelah guru melakukan analisis materi yang telah 

disampaikan 

 

  

8 Membuat kisi-kisi soal terlebih dahulu sebelum 

soal tersebut dirakit (dibuat) 

 

  

9 Kisi-kisi soal harus mencerminkan kompetensi   
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apa yang harus dimiliki oleh peserta didik 

 

10 Soal dibuat berdasarkan keinginan guru yang 

mengajar di kelas tersebut 

 

  

11 Menyiapkan instrumen penilaian keterampilan 

yang akan dipergunakan selama satu semester 

 

  

PELAKSANAAN 

12 Saat pembelajaran melakukan penilaian sikap 

sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan 

 

  

13 Penilaian sikap menggunakan instrumen sikap 

yang telah disiapkan 

 

  

14 Melakukan penilaian pengetahuan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditentukan 

 

  

15 Penilaian pengetahuan menggunakan soal yang 

telah disiapkan sebelumnya 

 

  

16 Melakukan penilaian keterampilan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditentukan 

 

  

17 Penilaian keterampilan menggunakan instrumen 

penilaian keterampilan yang telah disiapkan 

 

  

PENGOLAHAN NILAI 

18 Melakukan skoring (koreksi) terhadap penilaian 

sikap yang telah dilakukan 

 

  

19 Melakukan skoring (koreksi) terhadap penilaian 

pengetahuan (lembar jawaban) yang telah 

dilakukan 

 

  

20 Melakukan skoring (koreksi) terhadap penilaian 

keterampilan yang telah dilakukan 

 

  

21 Memasukan skor penilaian sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan ke dalam format-format yang 

telah disiapkan 
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22 Melakukan analisis skor penilaian sikap menjadi 

nilai sikap 

 

  

23 Melakukan analisis skor penilaian pengetahuan 

menjadi nilai pengetahuan 

 

  

24 Melakukan analisis skor penilaian keterampilan 

menjadi nilai keterampilan 

 

  

25 Memasukan nilai-nilai sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan pada format penilaian yang telah 

disiapkan 

 

  

 

Jakarta,.......................... 

Guru PPKn 

 

 

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

NIP.  

 

H. Penutup 

Penilain peserta didik adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh guru 

dalam pembelajarannya. Penilaian peserta didik meliputi penilaian sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian yang dilakukan guru tidak bisa 

dilakukan dengan sembrono tanpa menggunakan prinsip-prinsip penilaian 

yang baik.  Oleh karena itu perlu dilakukan manajemen yang baik bagi guru 

dalam melakukan penilaiannya. Manajemen penilaian guru terhadap peserta 

didik dapat dilakukan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan 

tahapan pemberian nilai itu sendiri pada nilai raport. 

Dengan manajemen yang baik dalam melakukan penilaian, maka 

keadilan sebagai salah satu prinsip penilaian dapat terpenuhi. Guru tidak lagi 

memberikan penilaian dengan menggunakan rasa suka dan tidak suka, tidak 
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lagi memberikan nilai dengan motiv-motiv tertentu yang menyimpang dari 

prinsip-prinsip penilaian. Oleh karena itu manajemen penilaian sangat penting 

dan instrument terkait manajemen penilaian peserta didik juga dibutuhkan 

untuk melihat aktivitas guru dalam melakukan penilaian pada peserta didik. 


