
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Evaluasi 

 

Evaluasi erat kaitannya dengan penilaian.  Firman (2000) menyatakan bahwa 

evaluasi merupakan proses penentuan informasi yang diperlukan, pengumpulan 

serta penggunaan informasi tersebut untuk melakukan pertimbangan sebelum ke-

putusan.  Evaluasi dipandang sebagai tindakan untuk menetapkan keberhasilan 

suatu program pendidikan, termasuk keberhasilan siswa dalam program pendidikan 

yang diikuti (Kusaeri dan Suprananto, 2012).   

 

Menurut Wandt dan Brown (Sudijono, 1995) evaluation refer to the act or process 

to determining the value of something.  Menurut definisi tersebut, maka dapat 

dijelaskan bahwa istilah evaluasi mengarah kepada pengertian suatu tindakan atau 

proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.  Kegiatan evaluasi pada dasarnya me-

liputi dua kegiatan yaitu mengukur dan menilai. 

 

Menurut Mehrens dan Lehmann (Abidin, 2014), evaluasi adalah penilaian yang 

sistematik tentang manfaat atau kegunaan suatu objek.  Dalam melakukan evaluasi 

terdapat judgement untuk menentukan nilai suatu program sedikit banyak 

mengandung unsur subjektif.  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 
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kegiatan evaluasi, alat ukur yang digunakan juga bervariasi bergantung pada jenis 

data yang ingin diperoleh.   

 

Menurut Burden dan Byrd (Abidin, 2014) definisi evaluasi sebagai berikut: 

Evaluation is a process in which the teacher uses information derived from 

many sources to arrive at a value judgment.  Evaluation may be based on 

measurement data, but also might be based on other types of data such as 

questionnaires, direct observation, written or oral performance ratings, or 

interviews. 

 

Evaluasi merupakan sebuah proses dimana guru menggunakan informasi yang 

berasal dari banyak sumber untuk mengambil keputusan.  Evaluasi dapat berupa 

pengukuran data, tetapi juga bisa jadi bergantung pada jenis-jenis data seperti 

angket, observasi langsung, tertulis atau penilaian unjuk kerja atau wawancara. 

 

Sedangkan definisi evaluasi menurut Bloom (Daryanto, 2010) sebagai berikut: 

Evaluation, as we see it, is the systematic collection of evidence to determine 

whether in fact certain changes are taking place in the learnes as well as to 

determine the amount or degree of change in individual students.  

 

Evaluasi merupakan pengumpulan fakta atau kenyataan yang sistematis untuk me-

netapkan apakah terjadi perubahan dalam diri siswa itu sendiri dan menetapkan 

sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi diri siswa tersebut.  Gronlund 

(Abidin, 2014) menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses sistematik untuk 

mengukur tugas belajar siswa secara representatif.  Adapun pengertian evaluasi 

menurut Gullo (Abidin, 2014) yaitu evaluasi sebagai sebuah proses membuat ke-

putusan tentang prestasi, nilai, keberhasilan program pendidikan, keberhasilan 

proyek, kualitas bahan, atau keunggulan teknik terentu.  Evaluasi juga mencakup 

teknik penelitian untuk menguji dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang 
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diperoleh.  Evaluasi harus dilakukan dengan benar agar dapat meningkatkan mutu 

pendidikan dan hasil belajar siswa.  Hal tersebut dijelaskan oleh Purwanto (Fazilla, 

2013) bahwa evaluasi yang dilakukan tidak benar dapat mematikan semangat siswa 

dalam belajar, sebaliknya evaluasi yang dilakukan dengan baik dan benar 

seharusnya dapat meningkatkan mutu dan hasil belajar siswa.  Evaluasi adalah 

proses pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar.  Pencapaian per-

kembangan siswa perlu diukur, baik posisi siswa sebagai individu maupun posisi-

nya dalam kelompok (Amri, 2013).   

 

Dari beberapa definisi mengenai evaluasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara luas meliputi seluruh 

aspek pendidikan baik proses pembelajaran, program, maupun kelembagaan.  

Evaluasi merupakan suatu proses pemberian makna guna menyediakan informasi 

tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai dan digunakan untuk 

mengambil suatu keputusan seperti keputusan tentang prestasi, nilai, keberhasilan 

program pendidikan, dan keberhasilan proyek.  Evaluasi lebih menitik beratkan 

pada keberhasilan program atau kelompok siswa.  

 

B. Asesmen 

 

Pengertian asesmen berbeda dengan evaluasi.  Menurut Abidin (2014) asesmen 

adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang biasa digunakan untuk 

menilai unjuk kerja individu kelompok peserta didik.  Angelo dan Cross (Abidin, 

2014) menyatakan bahwa penilaian merupakan sebuah proses yang didesain untuk 

membantu guru menemukan apa yang telah dipelajari siswa di dalam kelas dan 
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bagaimana tingkat keberhasilan mereka mempelajarinya.  Menurut firman (2000) 

menyatakan bahwa asesmen merupakan proses penentuan informasi yang 

dilakukan serta penggunaan informasi tersebut untuk melakukan pertimbangan 

sebelum keputusan.  Penjelasan penilaian oleh Abidin (2014) sebagai berikut: 

Penilaian mencakup semua proses pembelajaran.  Oleh karena itu, kegiatan 

penilaian tidak terbatas pada karakteristik peserta didik saja, tetapi juga 

mencakup karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas dan adminis-

trasi sekolah.  Instrumen penilaian untuk peserta didik dapat berupa metode 

dan/atau prosedur formal atau informal untuk menghasilkan informasi ten-

tang peserta didik.  Instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis, tes lisan, 

lembar pengamatan, pedoman wawancara, tugas rumah, dan sebagainya.  

Penilaian juga diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran 

atau kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian kemajuan 

belajar peserta didik. 

 

 

Popham (Abidin, 2014) menyatakan bahwa penilaian merupakan usaha formal 

yang dilakukan untuk menjelaskan status siswa dalam variabel penting pendidikan, 

variabel penting pendidikan di sini meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan 

sikap.  Penilaian (asesmen) juga dapat didefinisikan sebagai suatu prosedur 

sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta 

menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan 

tentang karakteristik seseorang atau objek (Kusaeri dan Suprananto, 2012).  Miller, 

et al. (Abidin, 2014) menyatakan bahwa penilaian sebagai istilah umum yang berisi 

seluruh prosedur untuk mendapatkan informasi tentang status belajar siswa dan 

membuat keputusan berdasarkan perkembangan belajar siswa.  

Menurut Anderson (Abidin, 2014): 

Dalam kaitannya dengan pola pengambilan keputusan yang dilakukan guru, 

penilaian dipandang sebagai proses pengumpulan informasi tentang siswa 

yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bagi guru dalam rangka 

melaksanakan proses pembelajaran.  Karena penilaian sangat berhubungan 

dengan pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pengambilan ke-
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putusan, penilaian harus secara serius dilakukan guru dengan memertim-

bangkan etika penilaian, proses persiapan yang matang, dan memertimbang-

kan standarisasi tes tersebut. 

 

Nitko (Abidin, 2014) menyatakan bahwa penilaian merupakan sebuah proses untuk 

mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk membuat keputusan tentang 

siswa, kurikulum, program pembelajaran, dan kebijakan pendidikan secara umum.  

Dijelaskan lebih lanjut oleh scriven (Anderson dan Krathwohl, 2010) terkait 

penggunaan asesmen sumatif dan asesmen formatif yaitu guru mengases siswa 

dengan dua tujuan yaitu (1) untuk memonitor pembelajaran siswa dan memperbaiki 

pembelajarannya, demi kepentingan individual dan kolektif siswa, hal ini disebut 

sebagai asesmen formatif karena fungsi utamanya yaitu membantu siswa belajar 

dan membantu siswa dalam meningkatkan pembelajarannya jika masih ada waktu 

dan kesempatan, dan (2) untuk memberi nilai siswa yang telah mengikuti rangkaian 

pembelajaran.  Tujuan kedua ini disebut sebagai asesmen sumatif, karena fungsi 

utamanya yaitu memberikan kesimpulan selama proses pembelajaran siswa di akhir 

periode pembelajaran.   

 

Kedua istilah tersebut, yaitu asesmen dan evaluasi tidaklah sama, keduanya 

memiliki makna yang berbeda.  Untuk lebih memahami mengenai perbedaan antara 

evaluasi dengan asesmen, perhatikan ilustrasi berikut ini yang dikutip dari Koekoeh 

(2013): 

Bu Nisa ingin mengetahui apakah peserta didiknya sudah menguasai kom-

petensi dasar dalam mata pelajaran TIK.  Untuk itu, Bu Nisa memberikan tes 

tertulis dalam bentuk objektif pilihan ganda sebanyak 50 soal kepada peserta 

didiknya (artinya Bu Nisa sudah menggunakan tes). Selanjutnya, Bu Nisa 

memeriksa lembar jawaban peserta didik sesuai dengan kunci jawaban, 

kemudian sesuai dengan rumus tertentu dihitung skor mentahnya. Ternyata, 

skor mentah yang diperoleh peserta didik sangat bervariasi, ada yang mem-

peroleh skor 25, 36, 44, 47, dan seterusnya (sampai disini sudah terjadi 
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pengukuran). Angka atau skor-skor tersebut tentu belum mempunyai 

nilai/makna dan arti apa-apa.  Untuk memperoleh nilai dan arti dari setiap 

skor tersebut, Bu Nisa melakukan pengolahan skor dengan pendekatan ter-

tentu.  Hasil pengolahan dan penafsiran dalam skala 0–10 menunjukkan 

bahwa skor 25 memperoleh nilai 5 (berarti tidak menguasai), skor 36 mem-

peroleh nilai 6 (berarti cukup menguasai), skor 44 memperoleh nilai 8 (ber-

arti menguasai), dan skor 47 memperoleh nilai 9 (berarti sangat memuaskan).  

Sampai disini sudah terjadi proses penilaian. Ini contoh dalam ruang lingkup 

penilaian hasil belajar.  Jika Bu Nisa menilai seluruh komponen 

pembelajaram maka berarti terjadi evaluasi.   

 

Dari contoh tersebut dapat dijelaskan bahawa asesmen merupakan bagian dari 

evaluasi yang di dalamnya terdapat tes dan pengukuran.  Tes dalam dunia pen-

didikan dipandang sebagai salah satu alat pengukuran, sehingga dalam penyusunan 

tes melibatkan aturan seperti petunjuk pelaksanaan dan kriteria penskoran (Kusaeri 

dan Suprananto, 2012).  Istilah tes tersebut juga dijelaskan oleh Abidin (2014) tes 

merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan penilaian.  

Sedangkan pengukuran didefinisikan sebagai prosedur penerapan skor atas capaian 

kinerja yang diperoleh siswa (Abidin, 2014).  Pendapat Abidin (2014) tersebut juga 

diperkuat oleh gagasan Uno dan Koni (2012) yang menyatakan bahwa tes 

merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam asesmen pembelajaran selain 

alat ukur lain.  Arikunto (2008) menyatakan bahwa tes merupakan alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, 

dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.  Kemudian Abidin (2014) 

juga menyatakan bahwa tes didefinisikan sebagai instrumen atau prosedur 

sistematis untuk mengobservasi dan mendeskripsikan satu atau lebih karakter siswa 

menggunakan skala numerik ataupun skema kalisifasi.   
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Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tes merupakan alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi apakah tujuan pendidikan atau tujuan 

pembelajaran tercapai.  Adapun ciri-ciri tes sebagai alat pengukur yang baik yaitu 

harus memenuhi persyaratan tes.  Persyaratan tes tersebut yaitu harus memiliki 

validitas, reliabilitas, objektivitas, praktibilitas dan ekonomis.   

 

Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran.  

Pengukuran bersifat kuantitatif (Arikunto, 2008).  Pengukuran (measurement) 

merupakan cabang ilmu statistika terapan yang bertujuan untuk membangun dasar-

dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang 

berfungsi secara optimal, valid dan reliabel (Kusaeri dan Suprananto, 2012).  

Nitko, Ebel, dan Friesbie (Abidin, 2014) menyatakan bahwa pengukuran merupa-

kan sebuah prosedur penentuan dan penetapan skor untuk menentukan spesifikasi 

atribut atau karakteristik siswa.  Hal ini juga diperjelas oleh Miller, et al. (Abidin, 

2014) yang menyatakan bahwa pengukuran dipandang sebagai proses menetapkan 

nilai hasil tes atau jenis penilaian lainnya yang memiliki aturan-aturan khusus. 

 

Berkaitan tentang pelaksanaan penilaian pendidikan, dalam melaksanakan penilai-

an pendidikan harus memperhatikan prinsip penilaian.  Sebagaimana dijelaskan 

dalam Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh 

Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa penilaian hasil belajar 

peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur. 
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2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang 

jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 

3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta 

didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, 

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

4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen 

yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

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

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 

6. Holistik dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai 

teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai 

peserta didik. 

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku. 

8. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi 

teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

9. Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan 

peserta didik dalam belajar (Tim Penyusun, 2014).  

 

Menurut Firman (2000), tahapan pokok dalam proses asesmen meliputi tiga 

tahapan, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan informasi, dan (3) tahap 

pertimbangan.  Langkah-langkah dalam penilaian tersebut digambarkan pada bagan 

berikut ini: 
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Gambar 1 Langkah-langkah proses penilaian 

 

C. Penilaian Kinerja (Perfomance Assessment ) 

 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar 

Oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah, penilaian kompetensi kete-

rampilan dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian unjuk kerja/kinerja/prak-

tik (Tim Penyusun, 2014).  Penilaian kinerja praktik cocok digunakan untuk 
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menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan suatu 

tugas tertentu seperti kegiatan praktikum.  Penilaian kinerja perlu 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:   

a) Langkah-langkah kinerja yang perlu dilakukan peserta didik untuk menunjukkan 

kinerja dari suatu kompetensi. 

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

c) Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. 

d) Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga dapat diamati. 

e) Kemampuan yang akan dinilai selanjutnya diurutkan berdasarkan langkah-

langkah pekerjaan yang akan diamati (Tim Penyusun, 2014).  

  

Penilaian kinerja dapat dimaksudkan sebagai pemanfaatan pendekatan nontradisi-

onal untuk memberi penilaian kinerja atau hasil belajar siswa (Abidin, 2014).  Hal 

ini juga dijelaskan oleh Lewin dan Shoemaker (Abidin, 2014) bahwa penilaian ki-

nerja merupakan ragam penilaian yang cukup luas yang menggambarkan seluruh 

kemampuan berpikir siswa semenjak awal kegiatan pembelajaran, kemampuan 

siswa selama proses pembelajaran, dan kemampuan pemahaman siswa di akhir 

pembelajaran.  Berkaitan dengan penilaian kinerja, Abidin (2014) menjelaskan 

lebih lanjut bahwa penilaian kinerja senantiasa menggambarkan:  

1. Kebebasan siswa menentukan tugas yang akan dilakukan. 

2. Tugas yang menuntut siswa mengelaborasikan penggunaan proses 

belajar sebagai kunci dalam memahami materi inti pembelajaran. 

3. Tugas yang dirancang bukan hanya dapat dinilai guru melainkan dinilai 

orang lain (orang tua dan masyarakat). 

4. Sistem penilaian yang eksplisit. 

5. Proses pengukuran yang akurat sejalan dengan tugas yang terencana 

dibuat. 

 

 

Dalam konteks kurikulum 2013, penilaian kinerja siswa menjadi penilaian yang 

cukup penting yang akan banyak digunakan oleh guru.  Hal ini sesuai dengan ke-

nyataan bahwa proses pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 ditekankan 
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pada pengembangan keterampilan siswa.  Pendidik menilai kompetensi keteram-

pilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik men-

demonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, pro-

jek, dan penilaian portofolio.   

 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penilaian bukan hanya sekedar cara yang digu-

nakan untuk menilai hasil belajar.  Penilaian tidak hanya ditujukan pada salah satu 

aspek tertentu saja tetapi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

nilai-nilai (Kusminto, 2013).  Hal ini juga dijelaskan oleh Widiyoko (Kusminto, 

2013) bahwa untuk mendapatkan informasi terkait penilaian ke empat aspek terse-

but tidak mampu dijangkau oleh instrumen tes, perlu dilakukan penilaian kinerja.  

Penilaian kinerja tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi secara lebih lengkap 

memberi informasi yang lebih jelas tentang proses pembelajaran.   

 

Menurut Marhaeni (Kusminto, 2013) penilaian kinerja diartikan sebagai suatu pro-

sedur penilaian yang menggunakan berbagai bentuk tugas untuk memperoleh infor-

masi tentang apa dan sejauh mana pencapaian dalam suatu program.   

 

Dari beberapa definisi asesmen kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa asesmen 

kinerja merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui keterampilan yang 

dimiliki siswa, penilaian kinerja lebih mementingkan proses belajar siswa itu 

sendiri.   

 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Sudrajat, et.al (2011) bahwa untuk melaksanakan ases-

men kinerja secara maksimal, perlu diberikan latihan terhadap siswa, sehingga rub-

rik asesmen kinerja dapat diarahkan pada asesmen yang validitas dan realiabilitas.  
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Dengan adanya latihan, maka dapat mengarahkan siswa untuk mengetahui apa 

yang seharusnya dilakukan dan dipersiapkan oleh siswa, yang sesuai dengan 

kriteria asesmen kinerja.  Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam 

menyusun penilaian kinerja menurut Rustaman (2003) adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan jenis keterampilan siswa yang akan dinilai. 

2. Mengidentifikasi indikator-indikator yang menunjukkan. 

3. Menentukan jenis kegiatan laboratorium yang memungkinkan siswa 

Memperlihatkan keterampilannya. 

4. Membuat alat ukur, berupa daftar “cek” (checklist) atau skala penilaian 

(rating scale) yang diperlukan pada waktu penilaian. 

5. Melaksanakan penilaian. 

6. Menentukan skor keterampilan siswa. 

 

 

Instrumen yang digunakan untuk penilaian kinerja adalah daftar cek (ya-tidak) dan 

skala rentang yang disertai dengan rubrik.  Penilaian kinerja dengan menggunakan 

daftar cek apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu peserta didik dapat di-

amati oleh penilai.  Jika tidak dapat diamati maka peserta didik tidak memperoleh 

nilai.  Menurut Uno dan Koni (2012) kelemahan cara daftar cek ini adalah penilai 

hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati-tidak 

dapat diamati sehingga tidak terdapat nilai tengah.  Penilaian kinerja siswa dengan 

menggunakan skala rentang memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap 

penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinum, dimana 

pilihan kategori nilai lebih dari dua (Uno dan Koni 2012).  Contoh dari skala ren-

tang ini misalnya sangat antusias-antusias-agak antusias-tidak antusias.   

 

Berdasarkan Permendikbud no 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan 

instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

1. Substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai. 
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2. Konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk 

instrumen yang digunakan. 

3. penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik (Tim Penyusun, 2013). 

 

 

Kriteria evaluasai untuk penilaian kinerja menurut Popham (Abidin, 2014) adalah 

sebagai berikut: 

1. Generalisasi, hasil penilaian kinerja harus dapat digeneralisasikan 

dengan penilaian yang lain. 

2. Otentik, penilaian harus mencerminkan konteks kehidupan nyata. 

3. Banyak fokus, dapat mengukur berbagai hasil belajar. 

4. Dapat diterapkan dalam pembelajaran. 

5. Adil, harus memberikan penilaian sesuai dengan kemampuan siswa. 

6. Layak, dapat digunakan karena ekonomis, praktis dan efisien. 

7. Berbasis skor, penilaian harus menggunakan skor dan prosedur 

penskoran yang jelas. 

 

Karakteristik umum penilaian kinerja yang dinyatakan oleh Popham (Abidin, 2014) 

adalah sebagai berikut: 

1. Multikriteria, kinerja siswa harus menggunakan penilaian yang memiliki 

lebih dari satu kriteria. 

2. Standar kualitas yang spesifik, masing-masing kriteria kinerja siswa 

dapat dinilai secara jelas dan eksplisit dalam memajukan evaluasi 

kualitas kinerja siswa. 

3. Adanya judgement penilaian, asesmen kinerja membutuhkan penilaian 

yang bersifat manusiawi untuk menilai bagaimana kinerja siswa dapat di-

terima secara nyata (real), bukan menilai dengan menggunakan angka 

pada komputer atau mesin (seperti pada tes baku). 

 

D. Tujuan dan Fungsi Asesmen 

 

Sudijono (Uno dan Koni, 2013) menjelaskan mengenai fungsi dari penilaian, bah-

wa penilaian sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki tiga 

fungsi, yaitu (1) mengukur kemajuan, (2) menunjang penyusunan rencana, dan (3) 

memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. 
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Mengenai fungsi asesmen dijelaskan lebih lanjut oleh Uno dan Koni (2012) sebagai 

berikut: 

Fungsi penilaian pendidikan bagi guru adalah untuk (1) mengetahui ke-

majuan belajar peserta didik, (2) mengetahui kedudukan masing-masing 

individu peserta didik dalam kelompoknya, (3) mengetahui kelemahan-

kelemahan cara belajar-mengajar dalam proses belajar mengajar, (4) mem-

perbaiki proses belajar-mengajar, dan (5) menentukan kelulusan murid.  Se-

dangkan bagi murid, penilaian pendidikan berfungsi untuk (1) mengetahui 

kemampuan dan hasil belajar, (2) memperbaiki cara belajar, dan (3) menum-

buhkan motivasi belajar.  Fungsinya bagi sekolah adalah (1) mengukur mutu 

hasil pendidikan, (2) mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah, (3) 

membuat keputusan kepada peserta didik, dan (4) mengadakan perbaikan 

kurikulum. 

 

 

Tujuan dari asesmen dijelaskan oleh Sudjana (2005) yang mengatakan bahwa 

tujuan asesmen adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata 

pelajaran yang ditempuh. 

2. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, 

yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para 

siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. 

3. Menentukan tindak lanjut hasil asesmen, yakni melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta 

strategi pelaksanaannya. 

4. Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak sekolah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penggunaan 

jenis asesmen yang tepat akan menentukan keberhasilan dalam mem-

peroleh informasi yang berkenaan dengan proses pembelajaran. 

 

E. Analisis Konsep Titrasi Asam Basa 

 

Untuk menentukan konsep-konsep yang dikembangkan dalam pembelajaran di-

perlukan analisis konsep.  Menurut Herron et al. (Fadiawati, 2011), belum ada 

definisi tentang konsep yang diterima atau disepakati oleh para ahli, biasanya 
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konsep disamakan dengan ide.  Markle dan Tieman (Fadiawati, 2011) mendefinisi-

kan konsep sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada.  Mungkin tidak ada satu-

pun definisi yang dapat mengungkapkan arti dari konsep. 

 

Untuk itu diperlukan suatu analisis konsep yang memungkinkan kita dapat men-

definisikan konsep, sekaligus menghubungkan dengan konsep-konsep lain yang 

berhubungan.  Herron et al. (Fadiawati, 2011) mengemukakan bahwa analisis kon-

sep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam 

merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep.  Analisis konsep 

dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menentukan nama atau label konsep, defini-

si konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut variabel, posisi konsep, contoh, dan 

non contoh.  Adapun analisis konsep titrasi asam basa yang digunakan pada pene-

litian ini dapat Tabel 1 berikut ini: 
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Tabel 1.  Analisis Konsep Titrasi Asam Basa 

 

Nama Definisi konsep Jenis 

Konsep 

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh Non 

contoh Kritis Variabel Super-

ordinat  

Ordinat Subordinat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Larutan 

elek-

trolit 

Larutan yang dapat 

terionisasi dalam air 

dan dapat 

menghantarkan arus 

listrik 

Abstrak 

bercontoh 

konkret 

Larutan asam; 

larutan bersifat 

basa; larutan 

garam 

Jenis larutan; 

pembawa 

sifat asam; 

pembawa 

sifat basa 

Larutan Larutan 

nonelektrolit 

Larutan ber-

sifat asam; 

larutan bersifat 

basa; larutan 

garam 

Larutan 

NaCl, 

larutan 

HF, 

larutan 

HCl, 

larutan 

NaOH, 

dll 

Larutan 

gula, air 

Larutan 

asam 

Larutan asam adalah: 

larutan yang memiliki 

pH kurang dari 7; 

larutan yang dalam air 

dapat menghasilkan 

ion H+ (asam 

Arrhenius); Larutan 

yang mendonorkan 

proton (asam 

Bronsted-Lowry); 

Larutan yang mene-

rima pasangan 

electron(asam Lewis) 

Konkret Asam kuat; 

asam lemah 

Jenis larutan 

asam; 

Tetapan 

ionisasi asam  

Stoikio

metri 

Larutan 

elektroli

t 

Larutan 

netral; 

larutan basa 

Reaksi ionisasi 

asam; Larutan 

asam kuat;  

Larutan asam 

lemah 

Larutan 

HCl; 

larutan 

CH3CO

OH 

 

Larutan 

NaOH; 

larutan 

CH3COO

K 
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Tabel 1(lanjutan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Larutan 

asam 

kuat 

Larutan asam yang 

dapat terionisasi 

sempurna;  

Konkret  Ionisasi 

sempurna H+ 

dalam larutan  

jenis larutan Larutan asam Larutan 

asam 

lemah 

pH (konsen-

trasi asam); 

garam ber-

sifat asam 

Larutan 

HNO3 , 

larutan 

garam 

NH4Cl 

Larutan 

CH3COO 

Na 

Larutan 

asam 

lemah 

Larutan asam yang 

hanya terionisasi 

sebagian; 

konsentrasinya 

dipengaruhi tetapan 

ionisasi dan derajat 

ionisasi asam 

 

Konkret Ionisasi H+ tak 

sempurna 

dalam larutan 

Jenis larutan; 

tetapan ionisasi 

asam lemah; 

derajat ionisasi 

asam lemah 

Larutan asam Larutan 

asam 

kuat  

tetapan ioni-

sasi asam 

lemah; de-

rajat ionisasi 

asam lemah 

Larutan 

HF; larutan 

HI 

Larutan 

H2SO4 

Larutan 

Basa 

Larutan basa 

adalah: larutan 

yang memiliki pH 

lebih dari 7; larutan 

yang dalam air 

dapat menghasilkan 

ion OH- (basa 

Arrhenius); Larutan 

yang menerima 

donor proton (basa 

Bronsted-Lowry); 

Larutan yang 

memberi pasangan 

electron (basa 

Lewis) 

Konkret Basa kuat; 

basa lemah 

Jenis larutan 

basa; Tetapan 

ionisasi basa  

Stoikiometri 

Larutan 

elektrolit 

Larutan 

netral; 

larutan 

asam 

Reaksi 

ionisasi 

larutan basa; 

Larutan basa 

kuat; Larutan 

basa lemah 

Larutan 

NH4OH; 

larutan 

CH3COONa; 

larutan 

KOH 

 larutan 

H3PO4 
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Tabel 1 (lanjutan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Larutan 

basa 

kuat 

Larutan basa yang 

dapat terionisasi 

sempurna;  

Konkret Ionisasi 

sempurna OH- 

dalam larutan  

jenis larutan Larutan basa Larutan 

basa 

lemah 

pH (konsen-

trasi basa); 

garam 

bersifat basa 

Larutan 

NaOH, 

larutan 

garam 
CH3COONa 

Larutan 

CH3COO

H 

Larutan 

basa 

lemah 

Larutan basa yang 

hanya terionisasi 

sebagian; 

konsentrasinya 

dipengaruhi tetapan 

ionisasi dan derajat 

ionisasi basa 

 

Konkret  Ionisasi OH- 

tak sempurna 

dalam larutan 

Jenis larutan; 

tetapan ionisasi 

basa lemah; 

derajat ionisasi 

basa lemah 

Larutan basa Larutan 

basa 

kuat  

tetapan 

ionisasi basa 

lemah; 

derajat 

ionisasi basa 

lemah 

Larutan 

NH3 

Larutan 

H2SO4 

Reaksi 

penet-

ralan 

Reaksi antara 

sebuah ion asam 

(H+) dan sebuah ion 

basa (OH-) 

membentuk sebuah 

molekul H2O 

 

Abstrak pH;Reaksi 

molekuler; 

reaksi ion 

Konsentrasi; 

volume; 

Jenis 

larutan(asam/ba

sa) 

Reaksi asam-

basa 

Titrasi 

asam-

basa 

pH; Reaksi 

molekuler; 

reaksi ion 

HCl(aq)  + 

NaOH(aq) → 

NaCl(aq) + 

H2O(l) 

HCl(aq) + 

HNO3(aq) 

. → 
Na+

(aq) + 

H2O(l)  

Titrasi 

asam-

basa  

Penetapan titer atau 

kadar; Penambahan 

sedikit demi sedikit 

larutan penitrasi ke 

larutan yang 

dititrasi hingga 

mencapai titik 

ekivalen 

Proses  Titrasi larutan 

asam kuat 

dengan  

larutan basa 

kuat; Titrasi 

larutan asam 

kuat dengan  

larutan basa  

Jenis larutan, 

volume larutan, 

Tetapan ionisasi 

asam, Tetapan 

ionisasi basa, 

derajat ionisasi 

asam, derajat 

ionisasi basa 

Stoikiometri 

reaksi 

Titrasi 

reduksi-

oksidasi 

Titrasi 

asidimetri, 

titrasi 

alkalimetris, 

Titik 

ekivalen; 

titik akhir 

titrasi;  

Titrasi 

larutan 

NaOH-

HCl, titrasi 

larutan 

NaOH-

CH3COOH, 

titrasi  

Penam-

bahan 

gula 

dalam air 

kopi 
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Tabel 1 (lanjutan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   lemah; Titrasi 

larutan asam 

lemah dengan  

larutan basa 

kuat; 

Titik ekivalen; 

titik akhir 

titrasi; 

indikator asam 

basa 

   indikator 

asam basa 

 

larutan 

NH3-HCl 

 

Titrasi 

asam 

kuat-

basa 

kuat 

Reaksi antara asam 

kuat dengan basa 

kuat menghasilkan 

molekul air (H2O) 

dan garam (netral); 

Titrasi berakhir 

dengan tercapainya 

titik ekivalen pada 

pH 7(netral) 

dicirikan dengan 

perubahan warna 

indikator 

Abstrak 

bercontoh 

konkret 

Asam kuat-

basa kuat; 

Indikator 

asam-basa 

(yang sesuai); 

Titrasi asam 

kuat-basa 

lemah; titrasi 

asam lemah-

basa kuat  

Volume, 

konsen-trasi 

Titrasi asam 

basa 

Titrasi 

asam 

kuat-

basa 

lemah; 

titrasi 

asam 

lemah-

basa 

kuat 

Titik 

ekivalen 

titrasi asam 

kuat-basa 

kuat; titik 

akhir titrasi 

asam kuat-

basa kuat; 

indikator 

asam basa 

Tirasi 

larutan 

HCl- 

larutan 

NaOH 

titrasi 

larutan 

NaOH-

CH3COO

H 

Titrasi 

asam 

kuat-

basa 

lemah 

Reaksi antara asam 

kuat dengan basa 

lemah menghasil-

kan molekul air 

(H2O) dan garam 

(bersifat asam); 

Abstrak 

bercontoh 

konkret 

Asam kuat-

basa lemah; 

Indikator 

asam-basa 

(yang sesuai); 

larutan  

Volume, 

konsen-trasi 

Titrasi asam 

basa 

Titrasi 

asam 

kuat-

basa 

kuat; 

titrasi  

Titik 

ekivalen 

titrasi asam 

kuat-basa 

lemah; titik 

akhir titrasi  

Tirasi 

larutan 

HCl- 

larutan NH3 

titrasi 

larutan 

NaOH-

CH3COO

H 
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Tabel 1 (lanjutan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Titrasi berakhir 

dengan tercapainya 

titik ekivalen pada 

pH kurang dari 

7(bersifat asam) 

dicirikan dengan 

perubahan warna 

indikator 

 penyangga 

basa; Titik 

ekivalen titrasi 

asam kuat-

basa lemah; 

titik akhir 

titrasi asam 

kuat-basa 

lemah 

  asam 

lemah-

basa 

kuat 

asam kuat-

basa lemah; 

indikator 

asam basa; 

larutan 

penyangga 

basa 

  

Titrasi 

asam 

lemah-

basa 

kuat 

Reaksi antara asam 

lemah dengan basa 

kuat menghasilkan 

molekul air (H2O) 

dan garam (yang 

bersifat basa); 

Titrasi berakhir 

dengan tercapainya 

titik ekivalen pada 

pH  lebih dari 

7(basa) dicirikan 

dengan perubahan 

warna indikator 

Abstrak 

bercontoh 

konkret 

Asam lemah-

basa kuat; 

Indikator 

asam-basa 

(yang sesuai); 

larutan 

penyangga 

asam; Titik 

ekivalen titrasi 

asam lemah-

basa kuat; titik 

akhir titrasi 

asam lemah-

basa kuat  

Volume, 

konsen-trasi 

Titrasi asam 

basa 

Titrasi 

asam 

kuat-

basa 

lemah; 

titrasi 

asam 

kuat-

basa 

kuat 

Titik 

ekivalen 

titrasi asam 

lemah-basa 

kuat; titik 

akhir titrasi 

asam lemah-

basa kuat; 

indikator 

asam basa; 

larutan 

penyangga 

asam 

Tirasi 

larutan 

CH3COOH

- larutan 

NaOH 

titrasi 

larutan 

NaOH-

CH3COO

H 

Titik 

ekivalen

titrasi  

Titik pada saat 

jumlah mol 

penitrasi sama 

dengan jumlah mol 

yang dititrasi; titik 

Abstrak pH titrasi; 

indikator 

titrasi asam 

basa 

Jenis larutan 

titrasi; Volume 

penitrasi/zat 

yang dititrasi; 

jenis larutan; 

Titrasi asam 

basa 

Titik 

akhir 

titrasi 

Perubahan 

warna 

indikator 

titrasi asam 

basa 
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Tabel 1 (lanjutan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 terjadinya 

perubahan warna 

indikator titrasi 

  konsentrasi      

Titik 

akhir 

titrasi 

Titik pada saat 

titrasi harus 

dihentikan; daerah 

pada saat warna 

indikator berubah 

Abstrak pH titrasi; 

indikator 

titrasi asam 

basa 

Volume 

penitrasi/ zat 

yang dititrasi; 

jenis larutan; 

konsentrasi 

Titrasi asam 

basa 

Titik 

ekivalen 

Perubahan 

warna 

indikator 

titrasi asam 

basa 

- - 

Indika-

tor asam 

basa 

Suatu larutan atau 

alat yang 

digunakan untuk 

mengetahui harga 

pH suatu larutan 

 

Konkrit Rentang 

pH/warna 

indikator asam 

basa 

Jenis larutan 

asam basa; jenis 

indikator asam 

basa 

indikator Indikato

r titrasi 

asam 

basa 

Jenis-jenis 

indikator 

Kertas 

lakmus; 

larutan pp, 

dll 

Kertas 

karton 
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