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Konsep penilaian dalam pendidikanA
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PERAN PENILAIAN

Tiga pertanyaan kunci:
1. Kemana peserta didik 

akan (dibawa) pergi?
2. Dimana posisi mereka 

sekarang?
3. Bagaimana cara untuk 

mencapai tujuan?
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Penilaian (assessment) adalah kegiatan  
pengumpulan informasi kualitatif maupun kuantitatif 
dalam rangkaian kegiatan pembelajaran, pengolahan 
dan penganalisisan informasi yang diperoleh, untuk 
digunakan dalam meningkatkan kualitas siswa belajar 
dan guru mengajar, dilakukan secara sistematis, terus 
memenus, dan berkesinambungan, dalam upaya 
memperoleh hasil belajar siswa yang terbaik.

Evaluasi adalah kegiatan penilaian yang hasilnya 
digunakan secara konsekwen dan bijaksana dalam 
pengambilan keputusan.

KONSEP PENILAIAN



7

Tujuan utama meningkatkan kualitas siswa belajar 
dan guru mengajar sehingga akan mengoptimalkan 
hasil belajar

Lebih dari sekadar mendiagnosis dan mengidentifikasi 
kebutuhan belajar siswa, namun membantu 
perbaikan sistem pendidikan melalui siklus 
berkelanjutan. 

      Siswa dan guru: menentukan langkah selanjutnya
      Orangtua/keluarga: memainkan peran aktif
      Kepala sekolah: pengembangan sekolah, PKB guru
      Komite sekolah: tatakelola, sumber daya
      Dinas pendidikan: saran dan perbaikan/peningkatan
      Kementrian: kebijakan dan pengembangan nasional

TUJUAN PENILAIAN
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Terpadu (tidak terpisahkan) dengan kegiatan 
pembelajaran secara berkelanjutan: assessmen 
as learning, assessment of learning, & 
assessment for learning
Terjadi dalam keseluruhan proses pembelajaran
Berorientasi pada tujuan 
Menggunakan beragam teknik dan beragam 
instrumen
Memberikan feedback dan memerlukan 
tindaklanjut
Memandu siswa belajar sesuai potensi secara 
optimal
Mengukur apa yang bisa dilakukan siswa

SIFAT PENILAIAN
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KONSEP UTUH PENILAIAN
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MISKONSEPSI PENILAIAN
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1. Penilaian oleh guru mencakup: penilaian atas pembelajaran 
(assessment of learning), penilaian untuk pembelajaran 
(assessment for learning), dan penilaian sebagai pembelajaran 
(assessment as learning)

2. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi 
dasar (KD) pada Kompetensi Inti (KI), yaitu KI-1, KI-2, KI-3, dan 
KI-4

3. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu penilaian yang 
membandingkan capaian peserta didik dengan kriteria 
kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi yang ditetapkan 
merupakan ketuntasan belajar minimal, disebut  juga Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM)

4. Penilaian dilakukan secara terencana dan berkelanjutan: semua 
indikator diukur, analisis pencapaian KD,  mengetahui kesulitan 
belajar

5. Hasil penilaian dimanfaatkan untuk tindak lanjut: membantu 
siswa yang berkesulitan, program remedial dan pengayaan, 
umpan balik proses pembelajaran

5 HAL PENTING DALAM  PENILAIAN
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Permasalahan penilaianB
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 Penilaian yang banyak dilakukan terbatas pada 
pengukuran aspek pengetahuan

 Penilaian didominasi paper & pencil test
 Penilaian proses pembelajaran banyak terabaikan
 Kebanyakan belum terbiasa menilai aspek sikap
 Tidak mudah menilai secara kualitatif
 Penilaian yang dilakukan terpadu dengan 

pembelajaran dan berkelanjutan tidak biasa 
dilakukan

 Penilaian yang dituntut Kurikulum 2013 tidak 
terlaksana

MASALAH  KITA
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Membantu pendidik dan satuan pendidikan dalam:
1. meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip 

penilaian dan pelaksanaan penilaian;
2. merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil 

belajar peserta didik yang berkualitas sesuai dengan 
kompetensi yang akan dicapai meliputi sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan; 

3. mengolah hasil penilaian dan menindak lanjutinya;
4. menyusun laporan capaian kompetensi peserta didik 

secara objektif, akuntabel, dan informatif. 

TUGAS  KITA
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Prinsip-prinsip penilaianC



16

1. Sahih/valid: tepat dan dipercaya
2. Objektif: tidak dipengaruhi subjektivitas
3. Adil/fair: tidak menguntungkan/merugikan siswa
4. Terpadu: menyatu dalam keseluruhan 

pembelajaran
5. Transparan: terbuka dan jelas bagi semua yang 

berkepentingan
6. Menyeluruh dan berkesinambungan: mencakup 

semua kompetensi dan dilakukan secara kontinu
7. Sistematis: terencana, bertahap dengan urutan 

logis
8. Mengacu kriteria: berorientasi pada KD dan KKM
9. Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan, 

bermakna bagi siswa, guru, dan orang tua
10.Praktis: dapat dilaksanakan guru dengan efektif 

dan efesien

PRINSIP PENILAIAN
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Penilaian otentikD
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Merupakan penilaian yang dilakukan secara 
komprehensif, mulai dari masukan (input), 
proses, dan keluaran (output)  pembelajaran 

    (Permendikbud No 66/2013)

Mengharuskan peserta didik untuk menunjukkan 
pengetahuan (knowledge), sikap (attitudes), 
keterampilan (skills) dan menuntut segenap 
kemampuannya (abilities) digunakan dalam 
situasi yang dihadapi (real life situations)

PENILAIAN OTENTIK
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PENILAIAN OTENTIK

Educators define authentic assessment as an 
approach to measure student performance in a 
direct, relevant way to see if the learning objectives 
were met. Educators might use projects such as 
reports, journals, speeches, videos, interviews, etc. 
with the students to measure their understanding of 
the subject material 

(Concordia University, 2018)
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1. Tidak terpisahkan dari proses kegiatan 
pembelajaran 

2. Menyeluruh, mencakup kesiapan, proses, dan 
hasil belajar peserta didik secara utuh.

3. Holistik (kompetensi lengkap) mencakup sikap,  
keterampilan,  dan pengetahuan 

4. Menggunakan beragam teknik dan alat
5. Relevan dengan pendekatan ilmiah (scientific 
approach) dalam pembelajaran.

6. Menuntut kemampuan meyelesaikan masalah 
kontekstual (real life problems).

7. Mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta 
didik bukan apa yang tidak bisa dilakukan

SIFAT PENILAIAN OTENTIK
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Mekanisme & prosedur penilaianE
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PENILAI
AN 

SATUAN 
PENDIDIKAN

PEMERINTA
H &/ 

LEMBAGA 
MANDIRI

PENDIDIK

MEKANISME PENILAIAN
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 Penilaian formatif dan subsumatif 
 Menggunakan penilaian otentik
 Mengunakan alat tes dan nontes
 Mencakup aspek sikap, 
pengetahuan termasuk Higher 
Order Thinking Skills (HOTS), dan 
keterampilan

PENILAIAN OLEH PENDIDIK



24

 Ujian Akhir Semester/Tahun
 Ujian Sekolah
 Ujian Sekolah Berstandar Nasional
 Mencakup aspek sikap*, 
pengetahuan termasuk Higher Order 
Thinking Skills (HOTS), dan 
keterampilan

PENILAIAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN
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 Ujian Nasional dan bentuk lain 
yang diperlukan 

 UN dilakukan pada akhir kelas XII
 Haya mengunakan alat tes
 Hanya aspek pengetahuan 
termasuk Higher Order Thinking 
Skills (HOTS)

PENILAIAN OLEH PEMERINTAH
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 Sekolah

Peserta
didik

Guru

Pemerintah

PENILAIAN DALAM KURIKULUM 2013
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Komponen
Penilaian oleh

Pendidik Satuan Pendidikan Pemerintah

Bentuk 
penilaian

Penilaian harian dan 
tengah semester

Penilaian akhir 
semester/tahun
US dan USBN

UN dan bentuk 
lain

Aspek yang 
dinilai

Sikap, pengetahuan 
+HOTS, keterampilan

Sikap*, pengetahuan 
+HOTS, keterampilan

Pengetahuan 
+HOTS

Laporan:
Sikap
Pengetahuan
Keterampilan

Predk., & deskp.
Angka, predk., & deskp.
Angka, predk., & deskp.

Predk., & deskp.*
Angka, predk. & deskp.
Angka, predk. & deskp.

-
Angka  & Kategr.

-

PELAKU PENILAIAN
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PERSIAPAN PELAKSANAAN

PENGOLAHAN &
TINDAK LANJUT

PELAPORAN

PROSEDUR  PENILAIAN
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Teknik dan instrumen penilaianF



  Tes praktek
  Proyek
  Portfolio

  Tes Tulis
  Tugas
  Tes Lisan
  Proyek
  Portfolio

  Skala sikap
  Observasi
  Penilaian 
diri
  Penilaian 
peer
  Jurnal 
siswa
  Jurnal guru

30

PENGETA-
HUAN

KETERAMPILAN

SIKAP

TEKNIK PENILAIAN 
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1. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui 
observasi, penilaian diri (self assessment), 
penilaian antarpeserta didik (peer assessment), 
dan jurnal. 

2. Instrumen observasi, penilaian diri, dan penilaian 
antarpeserta didik  bisa berbentuk daftar cek 
(check list), pernyataan berskala (rating scale), 
atau isian deskriptif

3. Pemberian nilai (grading) atau skor dalam penilaian 
sikap, biasanya menggunkan rubrik, yaitu patokan 
berupa daftar kriteria yang menunjukkan kualifikasi 
yang dicapai secara bergradasi

4. Jurnal guru adalah catatan guru tentang kekuatan, 
kelemahan, sikap dan perilaku peserta didik, hasil 
observasi di dalam dan di luar kelas

5. Jurnal peserta didik adalah uraian tertulis yang 
menunjukkan sikap, prilaku, atau proses dan hasil 
yang dilakukannya

PENILAIAN KOMPETENSI SIKAP
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SKEMA PENILAIAN SIKAP
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Kompetensi  Inti Kompetensi  Dasar

KI-1:
Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar. 

Mata Pelajaran: Bahasa Inggris

KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL 
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No Aspek Pengamatan Muncul/dilakukan
SL S J TP1 Hadir/mengikuti pembelajaran 

tepat waktu
       

2 Mengajukan pertanyaan selama 
pembelajaran

       

3 Menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh guru dan/atau teman        

4 Membuat catatan penting hasil 
pembelajaran

       

5 Mengajukan ide inovatif/kreatif 
saat pembelajaran        

6 Dst.
PROFIL SIKAP   

Contoh RATING SCALE Semangat Belajar 
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KRITERIA INDIKATOR

Sangat Baik (A) Selalu menunjukkan semangat dalam belajar 
bahasa Inggris – Sudah konsisten

Baik (B) Sering menunjukkan semangat dan  dalam 
belajar bahasa Inggris – Mulai konsisten

Cukup (C) Kadang-kadang menunjukkan semangat dalam 
belajar bahasa Inggris – Belum konsisten

Kurang (D) Tidak pernah bersemangat dalam belajar 
bahasa Inggris – Tidak konsisten

Contoh RUBRIK 
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KRITERI
A

DESKRIPSI

Pemula 
(1)

Tidak ada strategi yang dipilih, atau strategi yang dipilih tidak 
mengarah pada solusi. Sedikit atau tidak ada keterlkaitan dengan tugas 
yang diselesaikan

Pembelajar 
(2)

Sebagian strategi benar, atau strategi yang tepat hanya untuk 
menyelesaikan sebagian tugas. Bukti menunjukkan adanya beberapa 
pengetahuan sebelumnya yang dipahami, menunjukkan beberapa 
bagian tugas diselesaikan dengan benar.

Praktisi 
(3)

Strategi yang dipilih benar dan sesuai dengan situasi  tugas 
matematika yang diberikan. Menunjukkan adanya perencanaan atau 
pengecekan dalam menyelesaikan masalah. Bukti  pemahaman 
pengetahuan sebelumnya dan menerapkannya dalam menyelesaikan 
masalah sudah tampak.
Catatan: Praktisi harus memperoleh jawaban yang benar.

Pakar 
(4)

Menunjukkan kemampuan memilih strategi yang efisien dalam 
menyelesaikan masalahi, dengan langkah-langkah yang yang 
terkontrol. Penyesuaian langkah dilakukan dalam keseluruhan 
jawaban, dan/atau mempertimbangkan strategi alternatif. Bukti 
kemampuan menganalisis situasi dalam matematika dan menunjukkan 
kemampuan memperluas pengetahuan sebelumnya.
Catatan: Pakar harus memperoleh jawaban yang benar

Contoh RUBRIK PEMECAHAN MASALAH 
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Kompetensi  Inti Kompetensi  Dasar

KI-2:
Menghayati dan mengamal-kan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, 
damai), santun, responsif dan 
proaktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan.

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli 
dalam melaksanakan komunikasi 
interpersonal dengan guru dan teman. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman.

2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, 
peduli, kerjasama, dan cinta damai 
dalam melaksanakan komunikasi 
fungsional. 

KOMPETENSI SIKAP SOSIAL
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KRITERIA INDIKATOR
Sangat Baik (A) Selalu santun dalam bersikap dan bertutur kata 

kepada guru dan bergaul dengan teman – 
Sudah konsisten

Baik (B) Sering santun dalam bersikap dan bertutur kata 
kepada guru dan bergaul dengan  teman – 
Mulai konsisten

Cukup (C) Kadang-kadang santun dalam bersikap dan 
bertutur kata kepada guru dan bergaul dengan 
teman – Belum konsisten

Kurang (D) Tidak pernah santun dalam bersikap dan 
bertutur kata kepada guru dan bergaul dengan  
teman – Tidak konsisten

Contoh RUBRIK 
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No Aspek Pengamatan
Muncul/dilakukan

SL S J TP
1 Menghormati orang yang lebih tua        

2 Mengucapkan terima kasih setelah 
menerima bantuan orang lain

       

3 Menggunakan bahasa santun saat 
menyampaikan pendapat

       

4 Menggunakan bahasa santun saat 
mengkritik pendapat teman

       

5 Menerapkan 3 S (salam, senyum, sapa) 
saat bertemu orang lain

       

PROFIL SIKAP SANTUN   

Contoh RATING SCALE Sikap SANTUN 
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Contoh RATING SCALE Semangat Belajar 

No Nama
Kriteria Sikap Profil sikap 

secara 
umum

Semangat 
Belajar Santun Peduli

1 Jojo B B C B

2 Wiwi A B A A

3 dst

Contoh HASIL PENILAIAN SIKAP 
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NO PERNYATAAN YA TIDAK

1 Belajar bahasa Inggris sangat 
menyenangkan 

2 Saya tidak pernah menyontek pada 
waktu ulangan dan ujian 

3 Saya harus lancar berbicara dalam 
bahasa Inggris sebab sangat 
diperlukan

4 Saya kesulitan ketika disuruh bercerita 
dalam bahasa Inggris

5 Dst

Contoh DAFTAR CEK PENILAIAN DIRI 
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Contoh RATING SCALE Semangat Belajar 

No Perilaku/sikap
Kriteria

A B C D

1 Mau menerima pendapat teman        

2 Tidak memaksakan kehendak sendiri        

3 Memberi solusi terhadap pendapat 
yang bertentangan

4 Sabar menunggu giliran berbicara

5 Santun dalam berbicara

Profil sikap   

Contoh  LEMBAR PENILAIAN PEER 
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Contoh RATING SCALE Semangat Belajar 

NO WAKTU KEJADIAN/ PERILAKU +/ - TINDAK LANJUT

1 Senin, 3 
Febr.2014 
Pk. 09.10 

Meninggalkan laborato- 
rium tanpa membersih-
kan meja dan alat-alat 
yang sudah dipakai

-
Dipanggil untuk 
membersihkan meja 
dan alat-alat yang 
sudah dipakai. 
Dilakukan pembinaan

2 Senin, 10 
Febr.2014
Pk. 08.30

Melaporkan bahwa dia 
memecahkan gelas kimia 
tanpa sengaja sewaktu 
melakukan praktikum

+
Diberi apresiasi karena 
kejujurannya. 
Diingatkan agar lain kali 
lebih berhati-hati

3 Dst

Mata Pelajaran : Kimia
Nama Peserta Didik : Andi Pratama 
Kelas/Tahun Pelajaran: X / 2013-2014

Contoh  JURNAL GURU 
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Contoh RATING SCALE Semangat Belajar 

1. Penilaian kompetensi pengetahuan  dilakukan melalui tes 
tulis, tes lisan, dan pemberian tugas

2. Instrumen tes berupa seperangk item soal untuk 
mengukur hasil belajar dengan indikator yang jelas. 

3. Untuk tes lisan perlu disiapkan daftar pertanyaan yang 
disampaikan secara langsung dalam bentuk tanya jawab, 
sesuai dengan tujuan tes lisan yang dilakukan.    

4. Instrumen penugasan bisa berupa PR atau tugas proyek 
yang dapat dikerjakan secara individual atau kelompok 
sesuai karakteristik tugas. 

5. Instrumen penilaian harus memenuhi kaidah substansi 
(materi), konstruksi, bahasa baku, valid, dan reliabel.

PENILAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN 
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Contoh RATING SCALE Semangat Belajar 

1.Penilaian kompetensi keterampilan  dilakukan melalui pengamatan 
kinerja yang meminta peserta didik mendemonstrasikan 
keterampilan tertentu, melalui tes praktik, proyek, atau penilaian 
portofolio.

2. Instrumen penilaian keterampilan berupa lembar observasi, 
berbentuk daftar cek (check list), pernyataan berskala (rating 
scales), atau lembar isian deskriptif

3.Rubrik biasanya digunakan sebagai acuan kriteria pencapaian 
dalam penilaian keterampilan

4.Tes praktik menuntut peserta didik melakukan keterampilan berupa 
perbuatan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. 

5.Proyek adalah tugas yang meliputi kegiatan perancangan, 
pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam jangka 
waktu tertentu. 

6.Penilaian portofolio dilakukan dengan cara menilai kumpulan 
dokumen bukti-bukti pekerjaan peserta didik dalam bidang tertentu 
yang bersifat komprehensif dan reflektif dalam rentang waktu 
tertentu

PENILAIAN KOMPETENSI KETERAMPILAN 
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Contoh RATING SCALE Semangat Belajar 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Penilaian yang dilakukan dengan cara 
mengamati kegiatan peserta didik dalam 
melakukan sesuatu. 

Kegiatan penyelidikan yang mencakup 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 
hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. 

Dokumen hasil pembelajaran dan yang lain 
yang meunjukkan kemajuan dan kualitas 
pekerjaan peserta didik   

Penilaian kemampuan peserta didik  
membuat produk-produk teknologi 
dan seni 

Produ
k

 

Penilaian 
Keterampilan 

Unjuk 
Kerja/Kinerja/

Praktik  

Proyek 

 

Teknik 
lain

 

Portofolio 

SKEMA PENILAIAN KETERAMPILAN
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Contoh RATING SCALE Semangat Belajar 

ASPEK 
YANG 

DINILAI

SKOR
1 2 3

Merangkai alat Rangkaian alat 
tidak benar 

Rangkaian alat benar, tetapi 
tidak rapi atau tidak 
memperhatikan keselamatan 
kerja 

Rangkaian alat benar, 
rapi, dan memperhatikan 
keselamatan kerja 

Melakukan 
pengamatan

Pengamatan tidak 
cermat 

Pengamatan cermat, tetapi 
mengandung interpretasi 

Pengamatan cermat dan 
bebas interpretasi 

Mengumpulka
n dan 
mengolah data

Data tidak 
lengkap 

Data lengkap, tetapi tidak 
terorganisir, atau ada yang 
keliru

Data lengkap, terorganisir, 
dan ditulis dengan benar 
dan sistematis

Menarik 
kesimpulan

Tidak benar atau 
tidak sesuai tujuan 

Sebagian kesimpulan ada 
yang salah atau tidak sesuai 
dengan pengolahan data 

Semua kesimpulan benar 
atau sesuai dengan 
pengolahan data dan 
tujuan

Contoh RUBRIK PENILAIAN  UNJUK KERJA 
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No ASPEK SKOR (1 – 5)

1 2 3 4 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: 
a. Isi dan kedalaman laporan 
b. Presentasi / Penguasaan 

TOTAL SKOR 

Contoh LEMBAR PENILAIAN  PROYEK 
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Contoh RATING SCALE Semangat Belajar Pengolahan nilai dan pelaporanG
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Contoh RATING SCALE Semangat Belajar 

 

 

 

SKEMA PENGOLAHAN NILAI SIKAP
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Contoh RATING SCALE Semangat Belajar 

ALUR PEMBELAJARAN REMEDIAL




