
 

9 

 

 

 

 

 

II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi 
 

1) Pengertian  Pengukuran 

Menurut Cangelosi (1995) yang dimaksud dengan pengukuran (Measurement) 

adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk 

mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. 

Dalam hal ini pendidik menaksir prestasi siswa dengan membaca atau mengamati 

apa saja yang dilakukan siswa, mengamati kinerja mereka, mendengar apa yang 

mereka katakan, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, 

menyentuh, mencium, dan merasakan. Pengukuran memiliki dua karakteristik 

utama yaitu: 1) penggunaan angka atau skala tertentu; 2) menurut suatu aturan 

atau formula tertentu. 

Pengukuran (Measurement) merupakan proses yang mendeskripsikan 

performance siswa dengan menggunakan suatu skala kuantitatif (sistem angka) 

sedemikian rupa sehingga sifat kualitatif dari performance siswa tersebut 

dinyatakan dengan angka-angka. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat 

yang menyatakan bahwa pengukuran merupakan pemberian angka terhadap suatu 

atribut atau karakter tertentu yang dimiliki oleh seseorang, atau suatu obyek 

tertentu yang mengacu pada aturan dan formulasi yang jelas. Aturan atau 
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formulasi tersebut harus disepakati secara umum oleh para ahli. Dengan demikian, 

pengukuran dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut atau karakteristik 

peserta didik tertentu.  

2) Pengertian Penilaian 

Menurut Firman (2000:15), penilaian merupakan proses penentuan informasi yang 

dilakukan serta penggunaan informasi tersebut untuk melakukan pertimbangan 

sebelum keputusan. Suatu proses untuk mengambil keputusan dengan 

menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik 

menggunakan tes dan non tes. Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai 

cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang 

sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaian 

kemampuan) peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa 

hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai 

kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). 

Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif 

tersebut. 

Penilaian hasil belajar pada dasarnya adalah mempermasalahkan, bagaimana 

pengajar (guru) dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 

Pengajar harus mengetahui sejauh mana pebelajar (learner) telah mengerti bahan 

yang telah diajarkan atau sejauh mana tujuan/kompetensi dari kegiatan 

pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. Tingkat pencapaian kompetensi atau 
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tujuan instruksional dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan itu dapat 

dinyatakan dengan nilai. 

3) Pengertian Evaluasi 

Evaluasi menurut Firman (2000:18) merupakan penilaian terhadap data yang 

dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu menurut Calongesi (1995) 

evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. 

Calengosi (1995) juga menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu 

proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh 

melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun 

non tes. 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai 

terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai 

proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat 

diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, 

Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau 

membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai 

oleh siswa (Purwanto, 2002:55). 

Arikunto (2003:2) mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan 

yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Purwanto 

(2002:58) dalam hal ini lebih meninjau pengertian evaluasi program dalam 

konteks tujuan yaitu sebagai proses menilai sampai sejauhmana tujuan pendidikan 

dapat dicapai. 
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B. Karakteristik Instrumen (Assessment) 

 

Instrumen evaluasi belajar hendaknya memenuhi syarat sebelum digunakan untuk 

mengevaluasi atau mengadakan penilaian agar terhindar dari kesalahan dan hasil 

yang tidak valid (tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya). Alat evaluasi yang 

kurang baik dapat mengakibatkan hasil penilaian menjadi tidak sesuai dengan 

kenyataan yang sebenarnya. Jika terjadi demikian perlu ditanyakan persyaratan 

instrumen yang digunakan menilai sudah sesuai dengan kaidah-kaidah 

penyusunan instrumen. (Arikunto, 2002) 

 

Instrumen evaluasi yang baik memiliki ciri-ciri dan harus memenuhi beberapa 

kaidah antara lain: 

1. Validitas 

Sebuah alat pengukur dikatakan valid apabila alat pengukur tersebut dapat 

mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Demikian pula dalam alat-alat 

evaluasi. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila tes tersebut 

betul-betul dapat mengukur hasil belajar. Beberapa macam kriteria validitas, 

yaitu: 

a) Validitas isi (Content validity) 

pengujian jenis validitas ini dilakukan secara logis dan rasional karena itu disebut 

juga rational validity atau logical validity. Batasan konten validity ini 

menggambarkan sejauh mana tes mampu mengukur materi yang telah diberikan. 

Dengan demikian suatu tes hasil belajar disebut memiliki validitas tinggi secara 

konten, bila tes tersebut sudah dapat mengukur sampel yang representatif dari 
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materi pelajaran yang diberikan dan perubahan-perubahan perilaku yang 

diharapkan terjadi pada siswa. 

b) Validitas ramalan (predictive validity) 

Validitas ramalan artinya ketepatan suatu alat pengukur ditinjau dari kemampuan 

tes tersebut untuk meramalkan prestasi yang dicapainya kemudian. Suatu tes hasil 

belajar dapat dikatakan mempunyai validitas ramalan yang tinggi, apabila hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa dalam tes  tersebut betul-betul meramalkan sukses 

tidaknya siswa dalam pelajaran-pelajaran yang akan dating. Cara yang digunakan 

untuk mengukur tinggi rendahnya validitas ramalan adalah dengan mencari 

korelasi antara nilai-nilai yang dicapai oleh siswa dalam tes tersebut dengan nilai-

nilai yang dicapai kemudian. 

c) Validitas bandingan (Concurent validity) 

kejituan suatu tes dilihat dari korelasinya terhadap kecakapan yang telah dimiliki 

saat ini secara riil. Cara yang digunakan untuk menilai validitas bandingan iangan 

dengan mengkorelasikan hasil-hasil yang dicapai dalam tes tersebut dengan hasil-

hasil yang dicapai dalam tes sejenis yang telah diketahui mempunyai validitas 

yang tinggi (misalnya tes standar). 

d) Validitas konstruk (Constuct validity) 

Yaitu ketepatan suautu tes ditinjau dari susunan tes tersebut. Misalnya kalau kita 

ingin memberikan tes kecakapan ilmu pasti, kita harus membuat soal yang ringkas 

dan jelas yang benar-benar akan mengukur kecakapan ilmu pasti, bukan 

mengukur kemampuan bahasa karena soal itu ditulis secara berkepanjangan 

dengan bahasa yang sulit dimengerti. 
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2. Reliabilitas 

Reliabilitas suatu tes menunjukan atau merupakan sederajat ketetapan, 

keterandalan atau kemantapan (the level of consistency) tes yang bersangkutan 

dalam mendapatkan data (skor) yang dicapai seseorang, apabila tes tersebut 

diberikan kepadanya pada kesempatan (waktu) yang berbeda., atau dengan tes 

yang pararel (eukivalen) pada waktu yang sama. Atau dengan kata lain sebuah tes 

dikatakan reliabel apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukan ketetapan, keajegan, 

atau konsisten. Artinya, jika kepada para siswa diberikan tes yang sama pada 

waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan 

(ranking) yang sama dalam kelompoknya. 

3. Objektivitas 

 Hal ini terutama pada sistem skoringnya, apabila dikaitkan dengan reliabilitas 

maka obyektivitas menekankan ketetapan pada sistem skoring, sedangkan 

reliabilitas menekankan ketetapan dalam hasil tes. Ada dua faktor yang 

mempengaruhi subjektivitas dari sesuatu tes yaitu bentuk tes dan penilaian. 

4. Praktibilitas 

Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes itu bersifat 

praktis, mudah untuk pengadministrasiannya. Tes yang praktis adalah tes yang: 

a) Mudah dilaksanakannya; misalnya tidak menuntut peralatan yang banyak dan 

memberi kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan terlebih dahulu bagian yang 

dianggap mudah oleh siswa. 

b) Mudah memeriksanya artinya bahwa tes itu dilengkapi dengan kunci jawaban 

maupun pedoman skoringnya. Untuk soal yang obyektif, pemeriksaan akan lebih 

mudah dilakukan jika dikerjakan oleh siswa dalam lembar jawaban. 



 

15 

c) Dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan/ 

diawali oleh orang lain 

5. Ekonomis 

Yang dimaksud dengan ekonomis ialah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak 

membutuhkan ongkos/biaya yang mahal, tenaga yang banyak dan waktu yang 

lama, baik untuk memproduksinya maupun untuk melaksanakan dan mengolah 

hasilnya. Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tersebut, sewajarnya dapat 

dihasilkan alat tes (soal-soal) yang berkualitas yang memenuhi syarat-syarat 

dibawah ini : 

a) Shahih (valid), yaitu mengukur yang harus diukur, sesuai dengan tujuan, 

b) Relevan, dalam arti yang diuji sesuai dengan tujuan yang diinginkan, 

c) Spesifik, soal yang hanya dapat dijawab oleh peserta didik yang betul-betul 

belajar dengan rajin. 

d) Tidak mengandung ketaksaan (tafsiran ganda). harus ada patokan; tugas ditulis 

konkret. Apa yang harus diminta; harus dijawab berapa lengkap 

e) Representatif, soal mewakili materi ajar secara keseluruhan 

f) Seimbang, dalam arti pokok-pokok yang penting diwakili, dan yang tidak 

penting tidak selalu perlu. 

 

C. Instrumen Penilaian (Assessment) 

 

Instrumen merupakan suatu alat bantu untuk mengumpulkan data atau informasi 

(Arikunto, 2002:1), sementara itu penilaian merupakan proses penentuan 

informasi yang diperlukan, pengumpulan serta penggunaan informasi tersebut 



 

16 

untuk melakukan pertimbangan sebelum keputusan (Firman, 2000:24). 

Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka instrumen penilaian dapat disebut 

pula sebagai alat penilaian atau alat evaluasi. 

 

Menurut Firman (2000:6) dan Arikunto (2002:3) instrumen penilaian 

dikelompokan dalam dua macam yaitu tes dan non tes. Tes ialah kumpulan 

pertanyaan atau soal yang harus dijawab siswa dengan menggunakan 

pengetahuan-pengetahuan serta kemampuan penalarannya (Firman, 2000:6). 

Menurut Arikunto (2002:3) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat 

lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelejensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Jadi instrumen 

penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi. 

 

D. Jenis dan Teknik Penilaian (Asessmen)  

 

Berdasarkan PP No.19 tahun 2005 Pasal 63 Ayat (1) bahwa asesmen pendidikan 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : (1) asesmen hasil 

belajar oleh pendidik, (2) asesmen hasil belajar oleh satuan pendidikan, (3) 

asesmen hasil belajar oleh pemerintah. 

Menurut Stiggins (1994:19) jenis asesmen dibagi menjadi empat, yaitu: seleksi 

respon terpilih (selected response assessment), uraian atau esai (esay assessment), 

kinerja (performanceassessment), serta wawancara/komunikasi personal (commu-

nication personal).  Jenis target pencapaian hasil belajar menurut Stiggins 

(1994:2) meliputi tentang pengetahuan (knowledge), penalaran (reasoning), 

keterampilan (skills), hasil karya (product), dan afektif (affective). 
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Gabel (1993:4) mengkategorikan asesmen ke dalam dua kelompok besar yaitu 

asesmen tradisional dan asesmen alternatif.  Asesmen yang tergolong tradisional 

adalah tes benar-salah, tes pilihan ganda, tes melengkapi, dan tes jawaban terba-

tas.  Sementara itu yang tergolong ke dalam asesmen alternatif (non-tes) adalah 

essay/uraian, asesmen praktek, asesmen proyek, kuisioner, inventori, daftar cek, 

asesmen oleh teman sebaya/sejawat, asesmen diri (selft assessment), fortofolio, 

observasi, diskusi, dan wawancara (interview). 

 

Rustaman (2007:24) mengemukakan bahwa asesmen terhadap hasil pembelajaran: 

(1) sasaran yang terarah terutama terhadap: pemikiran, pemahaman atas materi 

IPA dan penerapannya; kebiasaan berpikir yang produktif (berpikir kritis, bepikir 

kreatif, dan mengatur diri sendiri), (2) kemampuan berpikir tinggi (higher order 

thinking skills, HOTS).  Berpikir tingkat tinggi ini juga termasuk kedalam ranah 

taksonomi bloom, dalam taksonomi ini kemampuan menganalisis, asesmen, dan 

sintesis (membuat pengetahuan baru), (3) karakteristik IPA meliputi: (a) IPA 

mempunyai nilai ilmiah artinya kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan lagi oleh 

semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang 

dilakukan terdahulu oleh penemunya, (b) IPA merupakan suatu kumpulan penge-

tahuan yang tersusun secara sistematis, dan dalam penggunaannya secara umum 

terbatas pada gejala-gejala alam, (c) IPA merupakan pengetahuan teoritis, yang 

diperoleh atau disusun dengan cara yang khusus, yaitu dengan melakukan obser-

vasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, observasi dan demikian 

seterusnya kait-mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain IPA me-

rupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan, (d) IPA meliputi empat 
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unsur, yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap. Produk dapat berupa fakta, 

prinsip, teori, dan hukum. 

 

Berikut ini adalah pengelompokan utama sasaran pencapaian asesmen menurut 

Stiggins (1994:4) penguasaan siswa atas pengetahuan materi subjek inti, yaitu : 

(a) kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuannya untuk berpikir dan 

menyelesaikan masalah, (b) kemampuan untuk menunjukkan keterampilan yang 

terkait dengan pencapaian tertentu, misalnya melakukan tindakan psikomotor, (c) 

kemampuan untuk membuat produk yang terkait dengan jenis penca-paian terten-

tu, seperti sikap, minat, dan motivasi, (2) asesmen yang terarah pada proses pem-

belajaran IPA, yaitu: (a) asesmen kinerja dan/atau asesmen otentik, (b) proses IPA 

diturunkan dari data, (c) kooperatif dan kolaboratif, (d) hands-on dan minds-on, 

(e) keterampilan praktik dan komunikasi, (f) sikap ilmiah dan nilai yang 

terkandung dalam IPA. 

 

Teknik asesmen pendidikan ada bermacam-macam.  Ada yang tergolong tes 

apabila menyangkut benar salah dan nontes bila tidak menyangkut benar salah.  

Grounlund (1998) mengklasifikasikan teknik asesmen tes menjadi beberapa 

kategori, yakni tes bentuk pilihan, tes bentuk mengkonstruksi jawaban, dan 

asesmen yang diperluas.  Tes bentuk pilihan dapat berupa pilihan ganda, salah-

benar, menjodohkan/memasangkan, tes bentuk mengkonstruksi jawaban dapat 

berupa tes isian, uraian terstruktur, dan uraian terbuka, asesmen yang diperluas 

dapat berupa proyek atau portofolio. 

Dalam Buku panduan asesmen yang diterbitkan BSNP tahun 2007, teknik 

asesmen adalah sebagai berikut: 
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1. Tes tertulis merupakan suatu teknik asesmen yang menuntut jawaban secara 

tertulis, baik berupa pilihan atau isian.  Tes yang jawabannya berupa pilihan 

meliputi pilihan ganda,benar-salah dan menjodohkan, sedangkan tes yang 

jawabannya berupa isian berbentuk isian singkat atau uraian. 

2. Observasi atau pengamatan adalah teknik asesmen yang dilakukan dengan 

menggunakan indera secara langsung.  Observasi dilakukan dengan 

menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang 

akan diamati. 

3. Tes praktik atau tes kinerja adalah teknik asesmen yang menuntut peserta didik 

mendemonstrasikan kemahirannya.  Tes praktik dapat berupa tes tulis 

keterampil-an, tes identifikasi, tes simulasi dan tes petik kerja.  Tes tulis 

keterampilan diguna-kan untuk mengukur keterampilan peserta didik yang 

diekspresikan dalam kertas, misalnya peserta didik diminta untuk membuat 

desain atau sketsa gambar. Dalam IPA, kemampuan merancang eksperimen 

termasuk bagaimana merancang rang-kaian peralatan yang digunakan termasuk 

contoh tes tulis keterampilan.  Tes identifikasi dilakukan untuk mengukur 

kemahiran mengidentifikasi sesuatu hal berdasarkan fenomena yang ditangkap 

melalui alat indera.  Tes simulasi digunak-an untuk mengukur kemahiran 

bersimulasi memperagakan suatu tindakan tanpa menggunakan peralatan/benda 

yang sesungguhnya.  Tes praktik kerja dipakai untuk mengukur kemahiran 

mendemonstrasikan pekerjaan yang sesungguhnya. 

4. Penugasan merupkan suatu teknik asesmen yang menuntut peserta didik me-

lakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas.  Penugasan 

dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok.  Penugasan ada yang 
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berupa pekerjaan rumah atau berupa proyek.  Pekerjaan rumah adalah tugas 

yang harus diselesaikan peserta didik di luar kegiatan kelas, misalnya 

menyelesaikan soal-soal dan melakukan latihan.  Proyek adalah suatu tugas 

yang melibatkan kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara 

tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu dan umumnya menggunakan data 

lapangan. 

5. Tes Lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara peserta 

didik dengan seorang atau beberapa penguji.  Pertanyaan dan jawaban 

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

dan pedo-man pensekoran. 

6. Asesmen Portofolio merupakan asesmen yang dilakukan dengan cara menilai 

portofolio peserta didik.  Portofolio adalah kumpulan karya-karya peserta didik 

dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, 

perkemba-ngan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu 

tertentu. 

7. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi 

informasi kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja 

ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. 

8. Asesmen diri merupakan teknik asesmen dengan cara meminta peserta didik 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya berkaitan dengan 

kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. 

9. Asesmen antar teman merupakan teknik asesmen dengan cara meminta peserta 

didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam 
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berbagai hal.  Untuk itu perlu ada pedomanan asesmen antarteman yang 

memuat indikator prilaku yang dinilai. 

 

Dalam memilih teknik asesmen, pendidik harus mempertimbangkan (1) karak-

teristik kelompok mata pelajaran, (2) rumusan kompetensi mata pelajaran yang 

dikembangkan dalam silabus, dan (3) rumusan indikator pencapaian setiap KD. 

 

Menurut Subali (2010:15) ada beberapa hal penting terkait teknik pembuatan 

instrumen asesmen yaitu: (a) butir-butir soalnya tidak bermakna ganda (ambigui-

ty), (b) bahasanya benar dan disesuaikan dengan kondisi peserta ujian, (c) petun-

juk pengerjaanya jelas termasuk cara koreksinya juga harus dikemukakan, (d) 

antar butir tidak tumpang tindih atau bergantung satu dengan yang lain, (e) diurut-

kan dari yang mudah ke yang sukar, (f) waktu untuk mengerjakan memadai, (g) 

tiap butir soal mengukur kemampuan yang diinginkan dan sudah sesuai dengan 

spesifikasi kemampuan yang akan diukur, dan (h) sudah disiapkan bagaimana 

teknik interpretasi hasil yang diperoleh nantinya, yakni menggunakan interpretasi 

acuan norma atau interpretasi acuan patokan. 

 

Subali (2010:20) hal-hal penting terkait persiapan teknik pembuatan instrumen 

penilaian dan proses penilaian, yaitu : 

1. Penyiapan Kisi-kisi 

Karena fungsi asesmen hasil belajar untuk mengetahui seberapa jauh “kompe-

tensi yang ditargetkan” telah tercapai, maka kunci utama dalam melakukan 

asesmen adalah ketepatan dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 

Indikator tersebut menjadi kesatuan dengan Kompetensi Dasar (KD) yang di-
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targetkan untuk dicapai.  Dengan kata lain, dalam melakukan asesmen harus 

diawali dengan perencanaan berupa menyusun kisi-kisi asesmen.   

 

Dalam panduan asesmen yang diterbitkan oleh BSNP tahun 2007 dinyatakan 

bahwa kisi-kisi asesmen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan 

perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembe-

lajaran (RPP).  Di dalam silabus, pendidik menunjukkan keterkaitan antara SK, 

KD, materi pokok/materi pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar di satu sisi, 

dengan indikator pencapaian KD yang bersangkutan beserta teknik asesmen dan 

bentuk instrumen yang digunakan. 

 

Teknik asesmen dan bentuk instrumen dapat dituliskan dalam satu kolom, dan 

dapat pula dituliskan pada kolom yang berbeda.  Untuk menilai pencapaian 

standar kompetensi dalam satu semester, pendidik merancang asesmen untuk 

semester yang bersangkutan.  Kisi-kisi ulangan akhir semester memuat SK, KD, 

dan indikator pencapaiannya yang dapat dijadikan dasar penyusunan tes pada 

akhir semester.  

 

2. Penempatan Ujian  

Karena tujuan ujian penempatan dapat bermacam-macam, maka penyiapan alat 

ujinya harus disesuaikan.  Jika tujuannya untuk mengukur kemampuan prasyarat 

(prerequisition), maka terlebih dahulu harus diinventarisasi apa saja kemampuan-

kemampuan prasyarat yang harus dikuasai peserta didik.  Selain itu juga harus ada 

jaminan bahwa tanpa menguasai kemampuan prasyarat tersebut nantinya tidak 
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mungkin peserta didik akan dapat melakukan aktivitas belajar.  Kemudian dibuat 

butir-butir soal yang mengukur kemampuan prasyarat yang dimaksud. 

 

Apabila tujuannya untuk penjajagan, butir-butir soalnya tentu akan mengungkap 

seberapa jauh siswa sudah menguasai kemampuan-kemampuan yang ditargetkan 

sesudah realisasi proses pembelajaran.  Oleh karena itu, butir-butir soal yang 

dibuat tentu akan mengukur kemampuan seperti yang ada di dalam tujuan pembe-

lajaran.  Jika tujuannya adalah murni penempatan, butir-butir soal yang ada akan 

mampu mendistribusi peserta didik mulai dari kemampuan yang tergolong pemula 

sampai kemampuan yang tergolong lanjut.  

 

3. Penyiapan Ujian Formatif 

Ujian formatif dikenal dengan istilah ulangan harian. Tujuan ujian formatif 

adalah untuk memantau/monitoring kemajuan belajar dan melacak kesulitan 

belajar peserta didik.  Guru tidak hanya semata-mata menyiapkan soal sesuai 

dengan TPK tetapi harus menyiapkan soal-soal sesuai dengan apa yang 

berkembang di dalam kelas. 

 

Dalam penyiapan ujian formatif representasi soal akan disesuaikan dengan KD 

beserta sub-sub pokok bahasannya.  Guru harus menyadari apakah perumusan KD 

bersifat penguasaan ataukah bersifat pengembangan.  Apabila KD berupa pengua-

saan maka akan tepat jika diinterpretasi menggunakan acuan patokan. Artinya, 

bahwa nilai yang diperoleh siswa menggambarkan pencapaian prestasinya dalam 

proses pembelajaran. 
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4. Penyiapan Ujian Sumatif 

Ujian sumatif bertujuan untuk melihat efektivitas suatu program setelah diseleng-

garakan sampai final, dapat dalam artian final satu semester, final satu tahun atau 

final dalam suatu satuan pendidikan (sekolah).  Ujian sumatif di SMA dapat beru-

pa ujian semester, ujian kenaikan kelas, dan dapat pula berupa Ujian Sekolah dan 

UN.Beberapa sekolah juga dapat menyelenggarakan ujian sumatif secara bersama 

dan dikenal dengan istila Ulangan Umum Bersama (UUB).  Oleh karena itu, 

penyiapan ujian surmatif tidak dapat lepas dari ujian-ujian formatif yang pernah 

dilaksanakan.  Soal-soal yang dikeluarkan dalam ujian sumatif hendaknya 

mencerminkan soal-soal yang pernah dikeluarkan dalam ujian formatif (bukan 

berarti bahwa soal sama), artinya bahwa penguasaan KD yang sudah diukur 

melalui ujian formatif hendaknya juga yang diukur dalam ujian sumatif. Oleh 

karena itu, representasi soal akan terkait dengan representasi KD yang pernah 

diajarkan. 

5. Cara Pemberian Skor 

Sebelum skor diolah menjadi nilai, terlebih dulu harus ditentukan bagaimana cara 

pemberian skornya.  Cara pemberian skor dapat dibedakan atas dasar bentuk butir 

soal yang digunakan. 

a. Cara Pemberian Skor Hasil Ujian Bentuk Uraian 

Pemberian skor terhadap hasil pekerjaan suatu butir soal bentuk uraian didasarkan 

pada beberapa aspek yang harus dimunculkan dalam jawaban, kemudian bagaima-

na bobot tiap aspek.  Setelah dicocokkan dengan kunci dapat dihitung berapa skor 

yang diperoleh oleh peserta uji.  Selanjutnya skor yang diperoleh baru dikonversi 

ke dalam nilai.  Jika butir-butir soal yang digunakan memiliki bobot yang 
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berbeda-beda, para peserta ujian dapat diberi informasi berapa bobot tiap butir 

soal. Dengan mengetahui bobot masing-masing butir soal, peserta ujian dapat 

memilih butir soal yang akan diselesaikan terlebih dulu.  Misal, butir soal pertama 

dicantumkan bobotnya sebesar 10, butir soal kedua 5, butir soal ketiga 6, dan 

seterusnya. 

 

b. Cara Pemberian Skor Hasil Ujian Bentuk Obyektif 

Pemberian skor soal bentuk obyektif, ada dua cara : 

1) Setiap jawaban yang benar dari suatu butir soal diberi skor satu, sehingga skor 

total akan sama dengan jumlah seluruh jawaban yang benar. 

2) Memperhatikan adanya peluang terjadinya tebakan.  Dengan demikian, skor 

yang diperoleh sama dengan jumlah jawaban yang benar yang dikoreksi dengan 

besarnya tebakan. 

 

6. Cara Mengolah Skor Menjadi Nilai 

Ada dua cara mengubah atau mengolah skor menjadi nilai.  Pertama, cara peng-

olahan nilai dengan menggunakan acuan patokan atau kriteria, yang biasa dikenal 

dengan nama Asesmen Acuan Patokan(Criterion Referenced Evaluation). Karena 

dalam menentukan nilai akhir terhadap seorang peserta ujian, dilakukan dengan 

cara membandingkan skor mentah dengan patokan atau kriteria yang telah ditetap-

kan terlebih dahulu, maka sifatnya absolut, sehingga sering disebut Asesmen 

Absolut.  Kedua, cara pengolahan nilai dengan menggunakan acuan norma, dan 

biasa disebut dengan Asesmen Acuan Norma(Norm Referenced Evaluation). Pada 

acara ini, asesmen akhir terhadap seorang peserta ujian, dibandingkan dengan 
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prestasi seluruh peserta ujian dengan kaidah distribusi normal.  Dengan cara ini 

akan dapat dilihat kedudukan siswa di dalam kelompoknya. 

 

7. Tindak Lanjut Hasil Asesmen 

Seorang guru wajib melakukan tindak lanjut setelah selesai melakukan asesmen 

karena gurulah yang menyusun dan melaksanakan program pembelajaran.  Ada 

dua macam tindak lanjut, yakni menggunakan prinsip assessment for learning dan 

assessment of learning. 

a. Assessment for learning 

Dalam konteks assessment for learning maka guru wajib menggunakan hasil 

asesmen untuk meninjau ulang program pembelajarannya.  Dalam konteks 

formatif,hasil asesmen digunakan untuk meninjau ulang apakah strategi, media, 

metode,sumber belajar, dan teknik asesmen yang digunakan sudah mendukung 

pencapaian KD yang ditargetkan.  Dalam konteks penempatan (pleacement), tidak 

lanjut yang dilakukan guru adalah menempatkan peserta didik sesuai dengan hasil 

pengukuran kemampuan yang diperoleh.  Dalam hal ini, guru akan dapat mendu-

dukkan mana peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan mana pula 

pendidik yang memiliki kemampuan rendah. 

 

Dalam konteks penguasaan prerekuisit, guru harus menindaklanjuti dengan mem-

berikan layanan pembelajaran bagi peserta didik yang tidak menguasai prerekuisit 

yang ditetapkan, agar peserta didik tidak mengalami kesulitan untuk mengikuti 

proses pembelajaran.  Dalam konteks sumatif, guru harus menindaklanjuti dengan 

memberikan remedial apabila peserta didik gagal menguasai KD yang bersangkut-
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an.  Dalam hal ini diperlukan kajian yang mendalam sebelum guru memberikan 

layanan remediasi. 

 

b. Assessment of learning 

Dalam konteks assessment of learning maka evaluasi dilaukan terhadap keberha-

silan peserta didik dalam mengikuti suatu program yang diselenggarakan.  Dalam 

hal ini harus diartikan bahwa guru adalah penyusun program, pelaksana program 

dan dengan demikian harus melakukan evaluasi program. Dalam hal ini, evaluasi 

program dapat dilihat dari tingkat efektif dan efisiensinya strategi/metode, sumber 

belajar, dan teknik asesmen yang dirancang.  Peserta program sudah selesai dalam 

mengikut suatu program, maka tinjauan dalam konteks assessment of learning 

difokuskan kepada peninjauan program pembelajaran yang telah disusun secara 

keseluruhan, baik dalam bentuk silabus meupun RPP.  Dengan demikian, ada 

kemungkinan guru memperbaiki silabus dan/atau RPP, dan ada pula kemung-

kinan guru tidak memperbaiki silabus dan/atau RPP apabila hasil akhir dari peni-

laian menunjukkan hasil yang menggembirakan.  Namun demikian harus diingat, 

karena Standar yang ditetapkan dimungkinkan untuk ditingkatkan, maka guru 

dapat membenahi silabus dengan meningkatkan kualitas SK dan/atau KD dan/atau 

indikator. 

 

E. Prinsip Penilaian (Assessment) 

 

Untuk dapat melakukan penilaian secara efektif diperlukan latihan dan pengua-

saan teori-teori yang relevan dengan tujuan dari proses belajar mengajar sebagai 

bagian yang tidak terlepas dari kegiatan pendidikan sebagai suatu sistem. Oleh 
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karena itu, harus diketahui prinsip penilaian sebagai dasar dalam pelaksanaan pe-

nilaian.  

 

Pada Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian dijelaskan 

bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk me-

nentukan pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian tidak sekedar pengumpulan 

data siswa, tetapi juga pengolahannya untuk memperoleh gambaran proses dan 

hasil belajar siswa.  Tentang standar penilaian pendidikan di bagian C.5 dinyata-

kan bahwa instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus me-

menuhi persyaratan: 1) substansi, yaitu merepresentasikan kompetensi yang dini-

lai, 2) konstruksi, yaitu memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instru-

men yang digunakan, dan 3) bahasa, yaitu  menggunakan bahasa yang baik dan 

benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. 

 

Salah satu prinsip dalam penilaian (assessment) di kelas adalah menyeluruh, peni-

laian perlu dilakukan terhadap keseluruhan kompetensi yang telah dipelajari pe-

serta didik melalui kegiatan pembelajaran.  Ditinjau dari dimensi kompetensi yang 

ingin dicapai, domain yang dinilai meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomo-

tor (Arifin, 2009:7). 

 

Subali (2010:27) ada beberapa prinsip penilaian proses dan pencapaian hasil 

belajar yang harus dijadikan landasannya.  Prinsip-prinsip tersebut yaitu: 

1. Prinsip integralitas/menyeluruh 

Bahwa penilaian terhadap setiap subjek belajar harus komprehensif, mencakup 

seluruh aspek, baik yang menyangkut kemampuan (ability) dan personalitas 
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(aptitude), atau menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan peri-

laku. Untuk itu diperlukan banyak teknik evaluasi yang harus diterapkan karena 

setiap macarn penilaian memerlukan teknik tersendiri dan setiap teknik penilaian 

memiliki kelemahan. 

2. Prinsip kontinuitas/berkesinambungan 

Pelaksanaan penilaian terhadap setiap subjek belajar harus dilakukan secara kon-

tinyudan periodik, dengan harapan bahwa adanya kegiatan penilaian dapat ber-

fungsi untukmembimbing perkembangan subjek belajar. 

3. Prinsip obyektivitas 

Penilaian terhadap setiap subjek belajar harus bebas dari unsur yang bersifat 

subjektif,harus dapat dimaknakan/ditafsirkan dengan jelas dan tegas. Semakin 

banyak data yang dijadikan dasar penilaian, maka hasil penilaian akan semakin 

objektif. 

4. Prinsip berorientasi pada tujuan 

Penilaian hasil belajar terhadap setiap subjek belajar hendaknya dimaksudkan 

untuk mengetahui seberapa jauh subjek belajar menguasai tujuan yang ditarget-

kan. 

5. Prinsip terbuka 

Proses dan hasil belajar terhadap setiap subjek belajar perlu diketahui oleh semua 

pihak. Oleh karena itu hasil penilaian harus disebarluaskan (dapat diketahui dan 

diterima) oleh pihak-pihak yang terkait (siswa, orang tua, sekolah, pemerintah dan 

masyarakat). 
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6. Prinsip kebermaknaan 

Hasil penilaian terhadap setiap subjek belajar harus memiliki kebermaknaan bagi 

orang yang menggunakan. Bagi guru, selain harus berguna untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa juga untuk umpan balik dalam upaya memperbaiki proses pem-

belajaran. Bagi siswa juga harus berguna untuk memperbaiki diri dalam hal cara 

belajarnya agar pada penilaian berikutnya hasilnya akan lebih baik. 

7. Prinsip kesesuaian 

Penilaian terhadap setiap subjek belajar harus sesuai dengan 

pendekatan/strategi/metode  kegiatan pembelajaran yang diterapkan dalam rangka 

pelaksanaan kurikulum. Apabila dalam pelaksanaan kurikulumnya menggunakan 

pendekatan induktif, maka dalam penilaiannya juga harus menjadikan pendekatan 

induktif menjadi salah satu aspek yang dinilai.  Apabila dalam pembelajarannya 

menerapkan metode eksperimen, maka kemampuan bereksperimen harus menjadi 

salah satu aspek yang dinilai. 

8. Prinsip determinasi dan klarifikasi 

Dalam melakukan penilaian terhadap setiap subjek belajar harus jelas apa yang 

akan dinilai, apakah tentang kemajuan belajarnya ataukah pencapaian hasil 

akhirnya. 

9. Prinsip mendidik 

Hasil penilaian terhadap setiap subjek belajar hendaknya dapat digunakan untuk  

membina dan memberikan motivasi pada subjek belajar agar dapat meningkatkan 

hasil belajarnya. Hasil penilaian harus dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai 

suatu penghargaan bagi subjek belajar yang berhasil dan merupakan peringatan 

bagi subjek belajar yang gagal hasil penilaian yang dicantumkan dalam rapor 
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hendaknya merupakan pertanggungjawaban subjek belajar yang bersangkutan 

kepada orang tuanya yang telah mempercayakan pendidikan anaknya kepada 

pihak sekolah/guru. Dengan demikian, penilaian dapat memperkuat perilaku dan 

sikap subjek belajar. 

 

F. Tujuan Penilaian (Assessment)  

 

Sudjana (2005:1) menyebutkan bahwa tujuan dari penilaian adalah: 

1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata 

pelajaran yang ditempuhnya. 

2. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, 

yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para 

siswa kearah tujuan pendidikan yang diharapkan. 

3. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan 

dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta 

strategi pelaksanannya. 

4. Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak sekolah 

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

jenis penilaian yang tepat akan menentukan keberhasilan dalam memper-

oleh informasi yang berkenaan dengan proses pembelajaran. 

 

 

Senada dengan pernyataan Sudjana, Iryanti (2004:3) mengemukakan bahwa 

penilaian yang dilakukan terhadap siswa mempunyai tujuan antara lain: 

1.   Mengetahui tingkat pencapaian siswa. 

2.   Mengukur pertumbuhan dan perkembangan kemajuan siswa. 

3.   Mendiagnosis kesulitan belajar siswa. 

4.   Mengetahui hasil pembelajaran. 

5.   Mengetahui pencapaian kurikulum. 

6.   Mendorong siswa untuk belajar. 

7.   Umpan balik untuk guru supaya dapat mengajar lebih baik. 

 

 

Menurut Subali (2010:33) tujuan evaluasi menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Evaluasi sumatif didasarkan pada kumulatif hasil asesmen sumatif subjek 

belajar dalam menempuh program.  Dalam hal ini pengertian asesmen sumatif 
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adalah hasil final dari subjek belajar menempuh suatu program.  Misalnya, nilai 

sumatif dalam suatu program semester diperoleh melalui ulangan akhir suatu 

pokok bahasan (setelah dilakukan proses remediasi bagi yang mengalami 

kegagalan dan dilakukan program pengayaan bagi yang sudah menguasai target 

pembelajaran berdasarkan asesmen formatif), ulangan tengah semester, dan 

ulangan akhir semester.  Adapun tujuan evaluasi sumatif yaitu: 

a. untuk menentukan nilai akhir peserta program pembelajaran, agar dapat 

dinyatakan berhasil atau gagal.  Bila berhasil maka akan dapat diberi serti-

fikat karena ia telah menguasai kecakapan ataupun keterampilan tertentu 

yang ditargetkan dalam program pembelajaran yang dirancang; 

b. meramalkan kecakapan subjek belajar dalam menyelesaikan program/ 

semester berikutnya;  

c. menetapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan suatu program 

pembelajaran; 

d. dalam konteks untuk seleksi, seperti seleksi masuk berarti untuk menetapkan 

siapa yang layak lolos seleksi, bila untuk seleksi untuk menetapkan juara 

untuk mewakili satuan pendidikan yang bersangkutan berarti untuk 

menetapkan siapa yang layak lolos menjadi wakil suatu pendidikan yang 

bersangkutan. 

2. Evaluasi formatif didasarkan pada hasil asesmen formatif selama subjek 

belajarmengikuti proses pembelajaran/penyelengaraan program, dan tujuannya 

yaitu untuk: 
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a. menetapkan langkah-langkah/urutan kegiatan belajar selanjutnya agar supaya 

lebih efektif dan efisien; pendalaman dan pemantapan penguasaan perilaku 

yang ditargetkan; 

b. mendiagnosis kesulitan belajar, dalam arti bahwa subjek belajar yang 

mendapat nilai jelek identik belum menguasai perilaku yang ditargetkan; 

c. mencari cara mengatasi kesulitan belajar jika subjek belajar dinyatakan 

gagal, berdasarkan kegiatan belajar yang telah dilakukan; umpan balik bagi 

guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran sehingga mengetahui seberapa 

jauh tujuan yang ditetapkan sudah dapat dicapai; 

d. meramalkan seberapa jauh keberhasilan peserta program belajar dalam 

mengikuti asesmen sumatif; 

e. mengetahui seberapa jauh subjek belajar akan berhasil dalam mengikuti 

proses pembelajaran selanjutnya, berdasar kecakapan dan keterampilan yang 

dikuasainya sekarang, dalam konteks bahwa subjek belajar sebagai masukan. 

f. mengetahui subjek belajar yang mana yang harus dibantu melalui program 

remediasi agar ia dapat berhasil menempuh program yang ditempuh. 

g. mediagnosis penyebab kegagalan subjek belajar dalam menguasai 

kemampuan yang ditargetkan. 

3. Evaluasi penempatan didasarkan pada hasil asesmen terhadap subjek 

sebelum menempuh program pembelajaran, dan bertujuan untuk: 

a. mengetahui penguasaan kemampuan prasyarat yang diperlukan dalam KBM 

yang akan diselenggarakan; 

b. menjajagi penguasaan subjek belajar sebagai peserta program terhadap 

kemampuan yang ditargetkan; 
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c. meneliti interes, langgam belajar, ataupun karakteristik personal subjek 

belajar sebagai peserta program pembelajaran; 

d. mediagnosis kemampuan subjek belajar yang mengalami kegagalan dalam 

menguasai kemampuan prasyarat yang diperlukan. 

 

G. Fungsi Penilaian (Assessment) 

 

Evaluasi proses dan hasil belajar merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksana-

kan tahap demi tahap berdasarkan keseluruhan hasil penilaian yang dilakukan.  

Subali (2010:35) manfaat hasil evaluasi bagi subjek belajar adalah untuk 

bimbingan belajar, bimbingan pribadi, dan kebutuhan subjek belajar yang 

berkaitan dengan studinya.  Jadi, meliputi aspek bimbingan dan aspek 

pembelajaran.  Dengan demikian evaluasi proses dan hasil belajar akan berfungsi 

untuk memberi: 

1. arah dan petunjuk dalam pelaksanaan pembelajaran, baik guru maupun subjek 

belajar; 

2. gambaran tentang diri subjek belajar mengenai perkembangan baik kemam-

puan maupun personalitasnya, sehingga mereka mampu mengenali diri atau 

mawas diri serta seberapa jauh produktivitasnya, sehingga mampu menen-

tukan langkah/keputusan lebih lanjut guna peningkatan prestasi; 

3. dorongan/motivasi subjek belajar agar mampu berusaha untuk meraih prestasi 

yang lebih baik; dan 

4. masukan untuk perbaikan dan pelaksanaan program guna memperbaiki proses 

pembelajaran yang akan diselenggarakan saat berikutnya. 
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Fungsi penilaian dalam pendidikan diklasifikasikan ke dalam tiga golongan yaitu 

fungsi pengajaran, fungsi administratif dan fungsi bimbingan.  Fungsi pengajaran 

meliputi peranan penilaian dalam meningkatkan mutu proses pengajaran, pengum-

pulan informasi tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan instruksional, mem-

berikan umpan balik untuk memperbaiki proses belajar-mengajar yang dilaksana-

kan, dan membangkitkan motivasi belajar siswa.   

 

Fungsi administratif meliputi peranan penilaian dalam pengambilan keputusan 

yang bersifat administratif seperti penentuan kualifikasi sekolah, pengelompokan 

siswa ke dalam kelas-kelas atau kelompok belajar, seleksi siswa baru, laporan 

prestasi belajar siswa pada orang tua dan penentuan kenaikan kelas serta kelulu-

san.  Fungsi bimbingan meliputi peranan penilaian dalam memberikan bimbingan 

dan pengarahan agar siswa dapat mengembangkan bakatnya secara maksimal. 

 

H. Langkah-langkah Penilaian (Assessment) 

 

Subali (2010:41) agar dapat diperoleh alat penilaian atau alat ukur yang baik perlu 

dikembangkan suatu prosedur atau langkah-langkah yang benar, yang meliputi 

perencanaan penilaian yang memuat maksud dan tujuan penilaian yaitu: 

1. penyusunan kisi-kisi; 

2. penyusunan instrumen/alat ukur; 

3. penelahan (review) untuk menilai kualitas alat ukur/instrumen secara kualita-

tif, yakni sebelum digunakan; 

4. uji coba alat ukur, untuk menyelidiki kesahihan dan keandalan secara empiris; 

5. pelaksanaan pengukuran; 
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6. penilaian yang merupakan interpretasi hasil pengukuran; 

7. pemanfaatan hasil penilaian. 

 

Menurut Firman (2000:8) tahapan pokok dalam proses penilaian meliputi tiga 

tahap yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan informasi dan tahap pertim-

bangan.Langkah-langkah dalam penilaian tersebut digambarkan pada bagan di 

bawah ini : 
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I. Kesahihan Penilaian (Assessment) 

 

Menurut Subali (2010:47) kesahihan penilaian dapat ditinjau dari beberapa aspek 

yaitu: 

 

1. Kesahihan isi (Content validity) 

Yang menjadi pertanyaan pokok yang berkait dengan kesahihan isi adalah: 

“apakah sampel alat ukur yang digunakan sudah representatif?” Pertanyaan ter-

sebut muncul karena tujuan pengukuran adalah untuk mengetahui kemampuan 

atauranah tertentu pada diri subjek. Jika alat ukur tersebut berupa alat tes, maka 

butir-butirpertanyaan yang ada diharapkan mampu mencerminkan 

kemampuansubjek setelahdikenai tes. Karena dalam proses pembelajaran tujuan 

yang ditargetkan sudah dirumuskan dalam bentuk kompetensi (SK dan KD), maka 

soal berubah menjadi: apakah butir instrumen yang digunakan sudah 

mencerminkan seluruh KD yang ditargetkan? 

 

Jika tidak seluruh KD dapat diukur, maka pertanyaannya adalah: “apakah item 

instrumen yang digunakan sudah mewakili seluruh KD yang akan diukur?”Jadi 

dalam hal ini membahas tentang representasi butir soal. Karena tinjauannya di-

kembalikan kepada KD yang ditargetkan, maka kesahihan isi juga disebut Ke-

sahihan Kurikuler (Curricular validity).Karena tujuan pengukuran juga untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang ditinjau dari segi ranahnya, maka 

tinjauan representasi dapat diartikan darisisi kelengkapan ranah (domain) yang 

akan diukur. Misalnya, jika yang akan diukur kemampuan kognitif seseorang, dan 

berdasarkan teori-teori yang ada orang yang bersangkutan harus sudah memiliki 
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kemampuan kognitif mulai dari ingatan(knowledge) sampai dengan evaluasi 

(evaluation), maka pokok-butir soal yang digunakan dinyatakan terpenuhi ke-

sahihan isinya alat uji yang digunakan meliputi butir soal jenjang ingatan, pema-

haman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

2. Kesahihan konstruk (Construct validity) 

Persoalan pokok yang dikaji dalam rangka pemenuhan kesahihan konstruk adalah 

pertanyaan mengenai: apakah hasil pengukuran benar-benar makna atau benar-

benar dapat diinterpretasikan, atau dengan kata lain apakah alat ukur yang diguna-

kan benar-benar mampu mengukur?  Jadi persoalan pokoknya adalah apakah 

setiap butir soal sudah mencerminkan indikator variabel yang hendak diukur?Jika 

setiap butir soal sudah mencerminkan indikator dari kemampuan yang akan 

diukur maka otomatis hasil pengukuran yang diperoleh benar-benar mengukur 

kemampuan sebagai variabel yang diukur. Jadi apabila ingin mengukur kemam-

puan kognitif anak SMA dalam mata pelajaran Fisika, siswa yang benar-benar 

memiliki kemampuan tersebut akan dapat mengerjakan seluruh butir soal yang 

diujikan. 

 

Dalam bidang psikologi, termasuk di dalamnya psikologi pendidikan, pemenuhan 

kesahihan konstruk dikaitkan dengan sifat variabel yang akan diukur. Dalam hal 

ini, aspek psikologi memiliki variabel-variabel yang bersifat abstrak. Dengan 

demikian fenomenanya tidak dapat ditangkap secara langsung melalui 

pancaindera. Oleh karena itu perlu dicari indikator yang tepat agar variabel 

tersebut benar-benar dapat diukur.  

 



 

39 

3. Kesahihan dihubungkan dengan kriteria (Criterion-related validity) 

Dalam hal ini untuk melihat kesahihan suatu alat ukur dibandingkan dengan alat 

ukur yang lain yang standar atau yang baku sebagai patokan (kriteria). Alat ukur 

yang kita buat dinyatakan memiliki kesahihan yang tinggi jika hasil pengukuran-

nya menunjukkan korelasi yang sangat positif dengan hasil pengukuran yang 

menggunakan alat ukur baku. Kesahihan yang demikian disebut kesahihan con-

current. 

 

4. Kesahihan muka (face validity) 

Kesahihan ini dibedakan menjadi dua. Pertama adalah kesahihan muka yang 

hanya dilihat berdasar penampakan luarnya. Kedua, kesahihan ditinjau berdasar-

kan pandangan orang yang lebih ahli, dapat berarti ahli dalam ilmunya ataupun 

ahli dari segi evaluasi atau dari segi bahasa. Oleh karena itu, minta pendapat orang 

yang lebih ahli akan meningkatkan kesahihan butir soal yang disusun. 

 

5. Kesahihan Antar Budaya (Cultural Validity) 

Kesahihan alat ukur juga tercermin dari keseragaman daya tangkap subjek 

terhadap alat ukur yang bersangkutan. Suatu butir tes model kasus harus me-

nyajikan kasus yang dipahami secara merata oleh para subjek yang diukur.  

Alat-alat ukur yang diadopsi dari luar negeri harus disimak benar apakah perta-

nyaan-pertanyaan yang ada di dalamnnya bebas dari faktor budaya. Tidak oto-

matis bahwa alat ukur yang sudah teruji kesahihannya di luar negeri dipertanya-

kan kembali jika digunakan di dalam negeri. 
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J. Faktor-faktor Kesalahan dalam Penilaian (Assessment) 

 

Menurut Subali (2010:57) setelah diperoleh data hasil penilaian, kemudian 

dilakukan proses pengolahan data untuk mengambil keputusan akhir dalam 

menilai subjek belajar. Dalam hal ini, meskipun datanya benar dapat terjadi 

kesalahan pengambilan keputusan akibat oleh beberapa faktor.Faktor-faktor 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kekeliruan dalam mengolah data 

Hal ini akibat ketidaktelitian dalam mengubah skor menjadi nilai atau karena ke-

salahan cara pengolahan datanya. 

2. Pengaruh penilaian sebelumnya 

Penilai dapat terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang mendahului. Misalnya, 

seorang anak biasanya mendapat nilai jelek, kemudian suatu saat mendapat nilai 

baik. Keadaan ini dapat mempengaruhi penilai untuk menurunkan nilai anak 

tersebut. 

3. Menilai mahal atau murah 

Kecenderungan seorang penilai untuk memberi nilai lebih rendah atau lebih ting-

gi, sehingga keluar istilah ada guru yang murah ada guru yang mahal tanpa ada 

dasar yang dapat percaya. 

4. Pengaruh kesan luar 

Penampilan pihak yang dinilai dapat berpengaruh terhadap si penilai. Seorang 

subjek belajar yang "suka mendebat" oleh guru tertentu dinilai jelek, walaupun 

sebenarnya skor yang diperoleh selalu tinggi, karena guru tersebut tidak suka di-
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debat. Sebaliknya, anak yang berpenampilan manis,  penurut,  akan diberi nilai 

yang lebih tinggi walaupun skornya rendah. 

5. Pengaruh hallo effect 

Kesan jelek terhadap seseorang yang dinilai akan dapat mempengaruhi pihak pe-

nilai. Seorang guru yang merangkap dua mata pelajaran, dapat terpengaruh kesan 

pada nilai dari saiah satu mata pelajaran. Jika dalam mata pelajaran A yang satu 

anak tersebut baik, maka ia dapat terpengaruh sehingga akan memberikan nilai 

yang baik pula dalam mata pelajaran B walaupun skor yang diperoleh dalam mata 

pelajaran B selalu rendah. 

 

K. Keterampilan Berpikir Kritis 

 
Menurut Ennis (1981), berpikir kritis didefinisikan“critical thinking as the ability to 

make reasonable assessments of statements, to which we would add that critical 

thinking is the best thought of as an attitude or a persistent disposition to make such 

assessments”. Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan 

menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau 

dilakukan. 

 

Dalam Arifin (2000:4), keterampilan berpikir dikelompokkan menjadi dua 

golongan besar, yaitu : keterampilan berpikir dasar dan keterampilan berpikir 

kompleks, yang termasuk keterampilan berpikir dasar meliputi : kualifikasi, 

klasifikasi, hubungan variabel, transformasi, dan hubungan sebab akibat. 

Sementara itu, keterampilan berpikir kompleks meliputi pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. 
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Bila ditinjau dari tujuan dalam pengajaran, berpikir dapat digolongkan ke dalam 

tiga golongan yang saling terkait, yaitu berpikir kritis, berpikir pemecahan 

masalah, dan berpikir kreatif. Masing-masing golongan tersebut memiliki 

karakteristik sendiri. Namun, pada penelitian ini pembahasan difokuskan pada 

berpikir kritis.  

 

Reason dalam Sanjaya (2006:228) mengemukakan bahwa berpikir (thinking) 

adalah proses mental seseorang yang lebih dari sekedar mengingat (remembering) 

dan memahami (comprehending). “Mengingat” pada dasarnya hanya melibatkan 

usaha penyimpanan sesuatu yang telah dialami untuk suatu saat dikeluarkan 

kembali atas permintaan, sedangkan “memahami” memerlukan perolehan apa 

yang didengar dan dibaca serta melihat keterkaitan antar-aspek dalam memori. 

Kemampuan berpikir seseorang menyebabkan seseorang tersebut harus bergerak 

hingga di luar informasi yang didengarnya. Misalkan kemampuan berpikir 

seseorang untuk menemukan solusi baru dari suatu persoalan yang dihadapi.  

Beberapa pengertian berpikir kritis yang dikutip dalam Achmad (2007:27) adalah: 

(1) Berpikir kritis adalah memberdayakan keterampilan atau strategi 

kognitif dalam menentukan tujuan. 

(2) Berpikir kritis adalah cara berpikir reflektif yang masuk akal atau 

berdasarkan nalar yang difokuskan untuk menentukan apa yang harus 

diyakini dan dilakukan (Ennis, 1985). 

 

 

Chaffee dalam Johnson (2009:30) mendefinisikan berpikir kritis sebagai berpikir 

untuk menyelidiki secara sistematis proses berpikir itu sendiri. Maksudnya tidak 

hanya memikirkan dengan sengaja, tetapi juga meneliti bagaimana kita dan orang 

lain menggunakan bukti dan logika. 



 

43 

Berpikir kritis harus melalui beberapa tahapan untuk sampai kepada sebuah 

kesimpulan atau penilaian. Seperti yang dikemukakan oleh Anggelo dalam 

Achmad (2007:5): 

Berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir yang 

tinggi, yang meliputi kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal 

permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan, dan mengevaluasi. 

Penekanan kepada proses dan tahapan berpikir juga dilontarkan pula oleh Scriven 

dalam Achmad (2007:1): 

Berpikir kritis yaitu proses intelektual yang aktif dan penuh dengan 

keterampilan dalam membuat pengertian atau konsep, mengaplikasikan, 

menganalisi, membuat sintesis, dan mengevaluasi. 

 

Menurut Ennis dalam Costa (1985: 55) indikator kemampuan berpikir kritis dapat 

diturunkan dari aktivitas kritis siswa meliputi: 

a. Mencari pernyataan yang jelas dari pertanyaan. 

b. Mencari alasan. 

c. Berusaha mengetahui infomasi dengan baik. 

d. Memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya. 

e. Memerhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan. 

f. Berusaha tetap relevan dengan ide utama. 

g. Mengingat kepentingan yang asli dan mendasar. 

h. Mencari alternatif. 

i. Bersikap dan berpikir terbuka. 

j. Mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu. 

k. Mencari penjelasan sebanyak mungkin. 
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Selanjutnya, Ennis dalam Costa (1985:45), mengidentifikasi 12 indikator berpikir 

kritis, yang dikelompokkannya dalam lima besar aktivitas sebagai berikut: 

a.  Memberikan penjelasan sederhana, yang berisi: memfokuskan pertanyaan, 

menganalisis pertanyaan dan bertanya, serta menjawab pertanyaan tentang 

suatu penjelasan atau pernyataan. 

b. Membangun keterampilan dasar, yang terdiri atas mempertimbangkan apakah 

sumber dapat dipercaya atau tidak dan mengamati serta mempertimbangkan 

suatu laporan hasil observasi. 

c. Menyimpulkan, yang terdiri atas kegiatan mendeduksi atau mempertimbangkan 

hasil deduksi, meninduksi atau mempertimbangkan hasil induksi, dan membuat 

serta menentukan nilai pertimbangan. 

d. Memberikan penjelasan lanjut, yang terdiri atas mengidentifikasi istilah-istilah 

dan definisi pertimbangan dan juga dimensi, serta mengidentifikasi asumsi. 

e. Mengatur strategi dan teknik, yang terdiri atas menentukan tindakan dan 

berinteraksi dengan orang lain. Indikator-indikator tersebut dalam prakteknya 

dapat bersatu padu membentuk sebuah kegiatan atau terpisah-pisah hanya 

beberapa indikator saja. 

Berdasarkan penjelasan indikator-indikator berpikir kritis diatas.  Aspek 

kemampuan berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Keterampilan memberikan penjelasan yang sederhana, dengan indikator: 

menganalisis pertanyaan dan memfokuskan pertanyaan. 

b. Keterampilan memberikan penjelasan lanjut, dengan indikator: 

mengidentifikasi asumsi. 
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c. Keterampilan mengatur strategi dan taktik, dengan indikator: menentukan solusi 

dari permasalahan dalam soal dan menuliskan jawaban atau solusi dari 

permasalahan dalam soal. 

d. Keterampilan menyimpulkan dan keterampilan mengevaluasi, dengan 

indikator: menentukan kesimpulan dari solusi permasalahan yang telah 

diperoleh dan menentukan alternatif-alternatif cara lain dalam menyelesaikan 

masalah. 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator kemampuan berpikir kritis menurut 

Ennis, maka dapat dibuat rubrik sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Rublik Penilaian Berpikir Kritis menurut Ennis 

No Kelompok Indikator Sub indicator 

1 Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

Memfokuskan 

pertanyaan 
 Mengidentifikasi atau merumuskan 

pertanyaan 

 Mengidentifikasi atau merumuskan 

kriteria untuk mempertimbangkan 

kemungkinan jawaban 

 Menjaga kondisi berpikir 

Menganalisis 

argumen 
 Mengidentifikasi kesimpulan 

 Menidentifikasi kalimat-kalimat 

pertanyaan 

 Menidentifikasi kalimat-kalimat 

bukan pertanyaan 

 Mengidentifikasi dan menangani 

suatu ketidaktepatan 

 Melihat struktur dari suatu argument 

 Membuat ringkasan 
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Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan 

 Memberikan penjelasan sederhana 

 Menyebutkan contoh 

2 Membangun 

keterampilan 

dasar 

Mempertimbangkan 

apakah sumber dapat 

dipercaya atau tidak 

 Mempertimbangkan keahlian 

 Mempertimbangkan kemenarikan 

konflik 

 Mempertimbangkan kesesuaian 

sumber 

 Mempertimbangkan reputasi 

 Mempertimbangkan prosedur yang 

tepat 

 Mempertimbangkan resiko untuk 

reputasi 

 Kemampuan untuk memberikan alas 

an 

 Kebiasaan berhati-hati 

Mengobservasi dan 

mempertimbangkan 

laporan observasi 

 Melibatkan sedikit dugaan 

 Menggunakan waktu yang singkat 

antara observasi dan laporan 

 Melaporkan hasil observasi 

 Menggunakan bukti-bukti yang 

benar 

 Menggunakan akses yang baik 

 Menggunakan teknologi 

 Mempertanggungjawabkan hasil 

observasi 

3 Menyimpul-

kan  

Mendeduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil deduksi 

 Siklus logika Euler 

 Mengkondisikan logika 

 Menyatakan tafsiran 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 
 Mengemukakan hal yang umum 

 Mengemukakan kesimpulan dan 
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hasil induksi hipotesis 

 Mengemukakan hipotesis 

 Merancang eksperimen 

 Menarik kesimpulan sesuai fakta 

 Menarik kesimpulan dari hasil 

menyelidiki 

Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

 Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan berdasarkan latar 

belakang fakta-fakta 

 Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan berdasarkan akibat 

 Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan berdasarkan 

penerapan fakta 

 Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan keseimbangan dan 

masalah 

4 Memberikan 

penjelasan 

lebih lanjut 

Mendefinisikan 

istilah dan 

mempertimbangkan 

suatu definisi 

 Membuat bentuk definisi 

 Strategi membuat definisi 

 Bertindak dengan memberikan 

penjelasan lebih lanjut 

 Mengidentifikasi dan menangani 

ketidakbenaran yang disengaja 

 Membuat isi definisi 

Mengidentifikasi 

asumsi-asumsi 
 Penjelasan bukan pernyataan 

 Mengonstruksi argument 
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5 Mengatur 

strategi dan 

taktik 

Menentukan suatu 

tindakan 
 Mengungkap masalah 

 Memilih kriteria untuk 

mempertimbangakan solusi yang 

mungkin 

 Merumuskan solusi alternative 

 Menentukan tindakan sementara 

 Mengulang kembali 

 Mengamati penerapannya 

Berinteraksi dengan 

orang lain 
 Menggunakan argument 

 Menggunakan strategi logika 

 Menggunakan strategi retorika 

 Menunjukkan posisi, orasi, atau 

tulisan 

 

Namun berpikir kritis tidak menjamin siswa akan mencapai kesimpulan yang 

tepat. Pertama, ada kemungkinan siswa tidak mendapat informasi yang relevan. 

Informasi yang penting mungkin belum ditemukan atau informasi tersebut 

mungkin tidak akan dapat ditemukan. Kedua, pemihakan dari seorang siswa saja 

dapat menghalangi pengumpulan dan penilaian informasi secara efektif. 

L. Teori respon 

Respon berasal dari kata response, yang berarti balasan atau tanggapan (reaction). 

Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menemakan reaksi terhadap 

rangsang yang di terima oleh panca indra. Hal yang menunjang dan 

melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. 

Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan 
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kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi 

suatu rangsanagn tertentu. Jadi berbicara mengenai respon atau tidak respon 

terlepas dari pembahasan sikap. Respon juga diartikan sebagai suatu tingkah laku 

yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh, 

atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemenfaatan pada suatu fenomena 

tertentu (Sobur, 2003 : 45). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga factor yang mempengaruhi 

respon seseorang, yaitu: 

a. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan 

interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, 

kepentingan, dan harapannya. 

b. Sasaran respon tersebut, berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat 

sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon orang melihatnya. Dengan 

kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan-tindakan, dan ciri-ciri lain dari 

sasaran respon turut menentukan cara pandang orang. 

c. Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti merupakan 

factor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang. 


