
ARTI PENILAIAN DAN BEBERAPA MASALAHNYA

1. Arti Penilaian
Istilah penilaian sebagai terjemahan dari “Evaluation” jika dalam kepustakaan lain digunakan istilah 
assesmen, appraisal, sebagai panduan akan digunakan sebuah definisi Evaluasi sebagai berikut : yang 
berasall dari B. Bloom dalam bukunya : 
“Handbook or Formative and Summative Evaluation of Student Learning”

“Evaluation, as we see it, is the systimatic collection of evidence to determine
whither infact certain changes are taking place in the learns as well as to
determine the a mount or degree of change in individual students”.

Dari  definisi  di  atas yang perlu diperhatikan,  bahwa dalam melakukan penilaian Anda harus yakin 
bahwa pendidikan dapat membawa perubahan pada diri  anak didik karena ada dua hal yang harus 
dilakukan yaitu : mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk kemudian dijadikan dasar penetapan 
ada  tidaknya  perubahan,  dan  derajat  perubahan  yang  terjadi.  Bukti-bukti  yang  dikumpulkan  dapat 
bersifat kuantitatif, membagi hasil pengukuran berbentuk angka misalnya dari testing, pemberian tugas 
penampilan (performance), kertas kerja, laporan tugas lapangan dan lain-lain. Bukti dapat pula
bersifat  kualitatif,  tidak berbentuk bilangan, melainkan hanya menunjukkan kualifikasi  hasil belajar 
seperti baik sekali, sedang, rajin, cermat dan lain-lain. 
Bukti-bukti  kuantitatif  maupun  kualitatif  yang  dikumpulkan,  seharusnya  memenuhi  persyaratan 
tertentu  agar  dijadikan  dasar  pengambilan  keputusan  adanya  perubahan  perilaku  dan  derajat 
perubahannya  secara  adil  dan  objektif.  Pengambilan  keputusan  selalu  dipengaruhi  oleh  Value 
Judgment, karena itu peran bukti-bukti penilaian tersebut tidak bisa diabaikan, demi kepentingan semua
siswa.

2. Tujuan Penilaian
Sebagaimana  tersebut  di  muka,  kita  mengenal  tujuan  umum  evaluasi  secara  umum,  ialah  untuk 
mengetahui ada atau tidaknya perubahan pada diri siswa, serta tingkat perubahan yang dialaminya.

Tetapi sebenarnya hal tersebut baru merupakan sebagian tujuan penilaian. Tujuan atau fungsi penilaian 
siswa di sekolah pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam empat kategori :
a. Untuk mendapatkan umpan balik (feed back) kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses 
belajar-mengajar dan mengadakan remidial program bagi siswa.
b.  Untuk  menemukan  angka  kemajuan  atau  hasil  belajar  masing-masing  siswa  yang  antara  lain 
diperlukan untuk pemberian laporan kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus 
tidaknya siswa.
c. Untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuan atau 
karakteristik lainnya yang dimiliki siswa.
d. Untuk mengenal latar belakang (psikologi, fisik dan lingkungan) siswa yang mengalami kesulitan-
kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan 
tersebut. 

Sehubungan dengan  ke  empat  tujuan  tersebut  maka  selanjutnya  penilaian   siswa di  sekolah  dapat 
dibedakan menjadi empat jenis yaitu :
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a. Penilaian Formatif : yang ditujukan untuk memperbaiki proses belajarmengajar (fungsi pertama).
b. Penilaian Sumatif : ditujukan untuk keperluan menentukan angka kemajuan
aat hasil belajar siswa (fungsi kedua).
c. Penilaian Penempatan (placement) : ditujukan untuk menempatkan siswa
dalam situasi belajar-mengajar atau program pendidikan yang sesuai (fungsi
ketiga).
d. Penilaian Diagnostik : guna membantu memecahkan kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh 
siswa-siswa tertentu (fungsi ke empat).
Jenis  penilaian  formatif  dan  penilaian  sumatif  menjadi  tanggung jawab guru,  sedangkan  penilaian 
penempatan  dan  penilaian  diagnostik  lebih  merupakan  tanggung  jawab  petugas  bimbingan  dan 
penyuluhan.

3. Kriteria Penilaian
Sudah Anda ketahui, bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan bukti-bukti yang 
kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan tentang keberhasilan siswa mengikuti pelajaran.

Agar pengambilan keputusan tidak merupakan perbuatan yang subjektif,  makaa diperlukan patokan 
pedoman, aat kriteriaa tertentu, kriteria tersebut dapat digunakan sebagai “ukuran”, apakah seseorang 
siswa telah memenuhi persyaratan untuk dikategorikan berhasil,  naik,  lulus, atau tidak.  Kriteria ini 
disebut orientasi penilaian atau standar penilaian.

Standar penilaian ada 3 yaitu :
a. Standar yang mutlak : Dinamakan demikian karena kriteria ini bersifat tetap (tidak bisa ditawar) dan 
tidak dipengaruhi oleh prestasi sesuatu kelompok. 
Misalkan dalam mata  pelajaran  IPS,  mungkin  standar  tersebut  dapat  dirumuskan sebagai  berikut  : 
untuk dapat dinyatakan lulus siswa harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan betul paling 
sedikit  70% dari  soalsoal   yang  diberikan.  Ini  berarti  bahwa siswa yang menjawab dengan  benar 
kurang dari 70% jumlah soal yang diberikan tidak dapat dinyatakan berhasil, apapun yang terjadi. 

b.  Standar  yang  relatif,  pada  standar  yang  relaatif  ini  keberhasilan  seorang  siswa  ditentukan  oleh 
posisinya diantara kelompok siswa yang mengikuti evaluasi. Dapat juga dikatakan bahwa keberhasilan 
dipengaruhi oleh tempat relatifnya dibandingkan dengan prestasi (rata-rata) kelompok.

c. Standar perbuatan sendiri. Jika Anda menggunakan kriteria ini keberhasilan siswa didasarkan pada 
performance yang dilakukan sebelumnya, misalnya seminggu yang lalu, Kholid mampu meloncat 1,05 
meter  dan  sekarang  dapat  meloncat  setinggi  1,10  meter,  ini  merupakan  kemajuan  (keberhasilan) 
baginya, dan dapat dinyatakan lulus.

4. Prinsip Dasar Penilaian
Setiap  orang  akan  selalu  belajar,  artinya  bahwa aktivitas  belajar  tidak  berhenti.  Tetapi  akan  terus 
berkelanjutan. Begitu juga para siswa yang sedang belajar akan terus belajar sampai mencapaai hasil 
yang diharapkan. Dalam hal ini tidak ada istilah gagal, tetapi hanya belum mencapainya. Pada saatnya 
nanti akan dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan konsep belajar tuntas 
dan belajar berkelanjutan.

Kurikulum  berbasis  kompetensi  dan  kemampuan  dasar  sangat  cocok  dengan  prinsip  belajar 
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berkelanjutan,  begitu  juga  kegiatan  penilaiannya,  berupa  sistem penilaian  yang  berkelanjutan.  Jadi 
selain prinsip menyeluruh, penilaian untuk mata pelajaran pengetahuan sosial juga perlu dikembangkan 
sistem  penilaian  berkelanjutan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  utuh 
mengenai perkembangan hasil belajar siswa sebagai dampak langsung (main effect) maupun dampak 
tidak langsung (naturant effect) dari proses pembelajaran. 

Sistem penilaian  pada  mata  pelajaran  pengetahuan  sosial  mengikuti  prinsip-prinsip  penilaian  yang 
berlaku umum yaitu :

a. Menyeluruh
Penguasaan  kompetensi  dalam  mata  pelajaran  pengetahuan  sosial  hendaknya  menyeluruh  baik 
menyangkut  standar  kompetensinya,  kompetensi  dasar,  indikator,  pencapaian,  maupun  aspek-aspek 
intelektual, sikap dan tindakannya, beserta keseluruhan proses dalam upaya penguasaan kompetensi 
tersebut.

b. Berkelanjutan
Sistem penilaian berkelanjutan menagih pencapaian semua kompetensi dasar yang telah dipelajari yaitu 
dalam bentuk ujian. Selanjutnya hasil ujian dianalisis untuk mengetahui kompetensi dasar yang telah 
dicapai dan yang belum mencapai diminta mengikuti program remedial, dan bila sudah siap diuji lagi. 
Bagi yang telah mencapai kompetensi dasar diberi program pengayaan. Strategi pembelajaran yang 
dilakukan  sebelumnya,  agar  siswa  tidak  bosan.  Jadi  pada  sistem  penilaian  berkelanjutan  semua 
kompetensi  dasar  diujikan,  hasilnya  dianalisis  untuk  menentukan  strategi  pembelajaran  berikutnya 
hingga semua siswa diharapkan mencapai kompetensi dasar yang diharapkan.

c. Berorientasi pada indikator
Berorientasi  pada  indikator  ketercapaian  hasil  belajar  sistem  penilaian  dalam  pembelajaran 
pengetahuan sosial harus mengacu pada indikator ketercapaian  hasil kemampuan dasar yang sudah 
ditetapkan dari  setiap standar  kompetensi   dengan demikian hasil  penilaian memberikan gambaran 
mengenai perkembangan pencapaian kompetensi dasar pengetahuan sosial telah dikuasai oleh siswa. 

d. Sesuai dengan pengalaman belajar
Sistem  penilaian  dalam  pengetahuan  sosial  harus  disesuaikan  dengan  pengalaman  belajar  yang 
ditempuh dalam proses pembelajaran.  Misalnya,  jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas 
kunjungan lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya
teknik wawancara, maupun produk atau hasil melakukan kunjungan lapangan yang berupa informasi 
yang  dibutuhkan.  Sistem  penilaian  berbasis  kompetensi  dasar  adalah  sistem  penilaian  yang 
berkelanjutan dengan kriteria tercapaian kompetensi tertentu. Tercapainya suatu kompetensi ditandai 
dengan tampilnya indikator tertentu setelah menempuh pengalaman belajar tertentu seluruh indikator 
dikembangkan menjadi butir-butir soal kemudian diaplikasikan dengan menggunakan berbagai teknik 
penilaian baik pada ujian formatif,  pertanyaan lisan, kuis di kelas, ulangan harian, tugas, pekerjaan 
rumah, maupun ujian sumatif yang tidak harus bersamaan dengan akhir semester atau ulangan umum 
kenaikan. Penentuan teknik penilaian yang digunakan didasarkan pada kompetensi dasar yang dinilai, 
dan harus ditelaah oleh sejawat dalam mata pelajaran yang sama. Hasilnya dianalisis guna menentukan 
kompetensi dasar yang telah dan yang belum dikuasai, serta kesulitan. Kesulitan yang dialami siswa, 
sehigga dapat ditentukan tindak lanjut yang sesuai dengan kesulitannya apabila sebagian besar siswa 
belum menguasai suatu kompetensi dasar, maka dilakukan program pembelajaran ulang. Untuk seluruh 
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siswa tentang kompetensi dasar tersebut. Bila yang belum mengusai hanya sebagian kecil, maka remedi
dilakukan secara individual atau kelompok yang bersangkutan saja. Bagi siswa yang telah mengusai 
kompetensi dasar tertentu diberi tugas untuk pengayaan.

Ujian sumatif dapat diselenggarakan untuk setiap standar kompetensi atau  sekelompok kompetensi 
dasar yang merupakan satu kebulatan dalam bentuk kemampuan tertentu. Oleh karena itu dalam sistem 
penilaian berkelanjutan, guru harus mengembangkan kisi-kisi soal ujian secara menyeluruh untuk satu
semester  dengan teknik  penilaian  yang tepat.  Kisi-kisi  sistem penilaian  berbasis  kompetensi  berisi 
rancangan sistem penilaian.
 Kisi-kisi berisi komponen-komponen :
1) Standar Kompetensi
2) Kompetensi Dasar
3) Indikator
4) Penilaian
a. Jenis Penilaian
b. Bentuk Instrumen
c. Rumusan Butiran Soal

5. Penyusunan Instrumen

a. Jenis Penilaian (Tagihan)
Penilaian atau tagihan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk menunjukkan hasil 
belajar  yang telah dicapainya.  Jenis  tagihan yang dapat digunakan dalam sistem penilaian berbasis 
kompetensi pada mata pelajaran pengetahuan sosial antara lain :
1)  Kuis,  bentuknya  berupa  isian  singkat  dan  menanyakan  hal-hal  yang  bersifat  prinsip.  Biasanya 
dilakukan  sebelum  pelajaran  dimulai  kurang  lebih  15  menit.  Kuis  dilakukan  untuk  mengungkap 
kembali penguasaan pelajaran oleh siswa.
2)  Pertanyaan  lisan  di  kelas,  pertanyaan-pertanyaan  yang  diucapkan  oleh  guru  dengan  tujuan 
memperkuat pemahaman terhadap konsep dan prinsip.
3) Ulangan harian
4) Tugas individu
5) Tugas kelompok
6) Ujian sumatif, ujian yang dilaksanakan setiap standar kompetensi atau beberapa satuan kompetensi 
dasar.
7) Ujian akhir, yaitu ujian yang dilaksanakan pada akhir program persekolahan.
b. Bentuk Instrumen (Soal)
1) Bentuk soal uraian :
- Soal uraian bebas
- Soal uraian terbatas
- Soal uraian terstruktur
2) Bentuk soal objektif :
- Isian singkat
- Benar-salah
- Menjodohkan
- Pilihan ganda :
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- Melengkapi pilihan
- Hubungan antar hal
- Tinjauan kasus
- Asosiasi pilihan ganda
- Membaca diagram
(Bentuk-bentuk soal ini semua Anda sudah sangat familier, sehigga tidak perlu
disajikan contoh)

c. Bentuk-Bentuk Instrumen Nontes
Pengukuran dengan teknik nontes meliputi :

1) Pengamatan atau observasi
Observasi dapat dilakukan secara langsung pada saat siswa melakukan aktivitas belajar. Kemampuan-
kemampuan yang muncul menggambarkan tingkat kemampuan yang muncul menggambarkan tingkat 
kemampuan yang berhasil dikuasai. Jika Anda bermaksud untuk melakukan pengamatan, hendaknya
dipersiapkan lembar observasi baik berupa daftar cek (check list) maupun catatan biasa, untuk lembar 
observasi dalam bentuk check list :

Observasi biasanya digunakan untuk menilai perbuatan, terutama aspek psikomotor atau keterampilan 
tertentu,  yang  berkaitan  dengan  proses.  Dalam  mata  pelajaran  pengetahuan  sosial  misalnya 
keterampilan wawancara,berdiskusi, membuat peta dan sebagainya.

2) Dokumentasi
Penilaian dilakukan dengan cara melihat kerja siswa yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran. 
Dokumen hasil karya siswa berupa kesimpulankesimpulan diskusi kelompok, kliping dan sebagainya.
3) Penugasan
Pemberian tugas dapat secara individual atau kelompok.
4) Portofolio
Portofolio  adalah  kumpulan  hasil  karya  siswa  dalam  satu  periode  tertentu  yang  menggambarkan 
perkembangan dalam aspek atau satu bidang tertentu. 
Portofolio cocok untuk mengetahui perkembangan kompetensi siswa.
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6. Penskroran
Untuk menentukan keberhasilan siswa dalam sistem penilaian ini dilakukan penskroran dan penentuan 
kriteria keberhasilan belajar. Secara umum sistem penilaian pengetahuan sosial menggunakan prinsip 
“Belajar Tuntas (Mastery Learning)” dimana siswa dikatakan berhasil bila telah mencapai kriteria 75%
penguasaan (mastery). Namun secara khusus sistem penilaian pengetahuan sosial perlu memperhatikan 
keterkaitannya  dengan  ranah-ranah  kognitif,  afektif,  psikomotor  dimana  masing-masing  memiliki 
karakteristik yang berbeda.
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