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KONSEP DASAR EVALUASI 

A.    Pengertian Evaluasi 

1. Dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 
ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, 
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen 
pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 

2. Dalam PP.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab I pasal 1 ayat 
17 dikemukakan bahwa “penilaian adalah proses pengumpulan dan 
pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta 
didik”. 

3. Ditjen Dikdasmen Depdiknas (2003 : 1) secara eksplisit mengemukakan 
bahwa antara evaluasi dan penilaian mempunyai persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya adalah keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan 
nilai sesuatu. Adapun perbedaannya terletak pada konteks penggunaannya. 
Penilaian (assessment) digunakan dalam konteks yang lebih sempit dan biasanya 
dilaksanakan secara internal, yakni oleh orang-orang yang menjadi bagian atau 
terlibat dalam sistem yang bersangkutan, seperti guru menilai hasil belajar murid, 
atau supervisor menilai guru. Baik guru maupun supervisor adalah orang-orang yang 
menjadi bagian dari sistem pendidikan. Adapun evaluasi digunakan dalam konteks 
yang lebih luas dan biasanya dilaksanakan secara eksternal, seperti konsultan yang 
disewa untuk mengevaluasi suatu program, baik pada level terbatas maupun pada 
level yang luas.  

1. Istilah pengukuran (measurement) mengandung arti “the act or process of 
ascertaining the extent or quantity of something” (Wand and Brown dalam 
Zainal Arifin, 1991). Hopkins dan Antes (1990) mengartikan pengukuran 
sebagai “suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka 
berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri (atribute) tentang 
suatu objek, orang atau peristiwa”. Dengan demikian, evaluasi dan penilaian 
berkenaan dengan kualitas daripada sesuatu, sedangkan pengukuran 
berkenaan dengan kuantitas (yang menunjukkan angka-angka) daripada 

sesuatu. Oleh karena itu, dalam proses pengukuran diperlukan alat ukur yang 
standar, baik dalam tes maupun nontes. 

2. Tes adalah alat atau cara yang sistematis untuk mengukur suatu sampel 
perilaku. Sebagai suatu alat ukur, maka di dalam tes terdapat berbagai item 
atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta 
didik. Tes yang baik adalah tes yang memenuhi persyaratan validitas 
(ketepatan/kesahihan) dan reliabilitas (ketetapan/keajegan). 

3. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui 
efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Secara khusus, 
tujuan evaluasi adalah untuk :  

a. Mmengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap 
kompetensi yang telah ditetapkan,  



b. mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam 
proses belajar, sehingga dapat dilakukan diagnosis dan 
kemungkinan memberikan remedial teaching,  

c. mengetahui efisiensi dan efektifitas strategi pembelajaran yang 
digunakan guru, baik yang menyangkut metode, media maupun 
sumber-sumber belajar. 

4. Depdiknas (2003 : 6) mengemukakan tujuan evaluasi pembelajaran adalah 
untuk  

a. melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar-mengajar, 
(b) memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru,  

b. memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan program 
belajar-mengajar,  

c. mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa 
selama   kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya,  

d. menempatkan siswa dalam situasi belajar-mengajar yang tepat 
sesuai dengan kemampuannya. 

5. Fungsi evaluasi adalah  

a. secara psikologis, peserta didik perlu mengetahui prestasi 
belajarnya, sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan,  

b. secara sosiologis, untuk mengetahui apakah peserta didik 
sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam 
arti dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh 
lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya,  

c. secara didaktis-metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu 
guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu  
sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing,  

d. untuk mengetahui kedudukan peserta didik diantara teman-
temannya, apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang atau 
kurang,  

e. untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam 
menempuh program pendidikannya,  

f. untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan 
seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, 
jurusan maupun kenaikan tingkat/kelas,  

g. secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan 
laporan tentang kemajuan peserta didik kepada pemerintah, 
pimpinan/kepala sekolah, guru/instruktur, termasuk peserta didik 
itu sendiri. 

6. Jenis evaluasi terdiri dari :  

a. formatif, yaitu memberikan feed back bagi guru/instruktur 
sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan 
mengadakan program remedial bagi peserta didik yang belum 
menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari,  

b. sumatif, yaitu mengetahui tingkat penguasaan peserta didik 
terhadap materi pelajaran, menentukan angka (nilai) sebagai 
bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan 
belajar, serta dapat meningkatkan motivasi belajar,  



c. diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang peserta didik 
(psikologis, fisik, dan lingkungan) yang mengalami kesulitan 
belajar,  

d. Penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk 
menyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan 
minat dan kemampuannya. 

B.     Tujuan dan Fungsi Evaluasi 

Prinsip-prinsip umum evaluasi adalah : kontinuitas, komprehensif, objektivitas, 
kooperatif, mendidik, akuntabilitas, dan praktis. Dengan demikian, evaluasi 
pembelajaran hendaknya: 

a. Dirancang sedemikian rupa, sehingga jelas abilitas yang harus dievaluasi, 
materi yang akan dievaluasi, alat evaluasi dan interpretasi hasil evaluasi,  

b. Menjadi bagian integral dari proses pembelajaran,  
c. Agar hasilnya objektif, evaluasi harus menggunakan berbagai alat (instrumen) 

dan sifatnya komprehensif,  
d. Diikuti dengan tindak lanjut.  

Di samping itu, evaluasi juga harus memperhatikan prinsip keterpaduan, prinsip 
berorientasi kepada kompetensi dan kecakapan hidup, prinsip belajar aktif, 
prinsip koherensi, dan prinsip diskriminalitas. 

  

TEKNIK DAN BENTUK EVALUASI 

Secara keseluruhan, teknik dan bentuk evaluasi  digambarkan sebagai berikut : 

A.  Tes 

Tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi, 
yang didalamnya terdapat berbagai butir atau serangkaian tugas yang harus 
dikerjakan atau dijawab oleh anak didik, kemudian pekerjaan dan jawaban itu 
menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. 

Berdasarkan jumlah peserta, tes hasil belajar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu 
tes kelompok dan tes perorangan. Dilihat dari sudut penyusunannya, tes hasil 
belajar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu tes buatan guru (teacher-made test) 
dan tes yang distandardisasi (standardized test). 

1. Tes tertulis (written test), yaitu tes yang menuntut jawaban dari siswa secara 
tertulis. Tes tertulis diberikan kepada seorang atau sekelompok murid pada 
waktu, tempat, dan untuk soal tertentu. 

2. Tes uraian (essay test) adalah tes yang menuntut anak untuk menguraikan 
jawabannya secara tertulis dengan kata-kata sendiri dalam bentuk, teknik, 
dan gayanya sendiri. Tes uraian sering disebut juga tes subjektif. Tes uraian 
ada dua bentuk, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. 

Tes baru akan berarti bila terdiri dari butir-butir soal yang menguji tujuan yang 
penting dan mewakili ranah pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan secara 
representatif. Untuk itu, maka peranan perencanaan menyusun instrumen tes 
menjadi sangat penting. Tes tanpa rencana yang dapat dipertanggungjawabkan 
dapat menjadi usaha sia-sia, bahkan mungkin akan mengganggu proses 
pencapaian tujuan. 



Prosedur yang dimaksud adalah langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam 
kegiatan evaluasi, yaitu : (1) menyusun kisi-kisi dan uji-coba, (2) mengumpulkan 
data, (3) mengolah data, (4) menafsirkan data, dan (5) menyusun laporan 

A.     Membuat Perencanaan Evaluasi 

1. Menyusun Kisi-kisi (Layout/Blue-Print/Table of Specification) 

Kisi-kisi adalah suatu format yang berisi komponen identitas dan komponen matriks 
untuk memetakan soal dari berbagai topik/ satuan bahasan sesuai dengan 
kompetensi dasarnya masing-masing. Fungsi adalah sebagai pedoman bagi guru 
untuk membuat soal menjadi tes. Adapun syarat-syarat kisi-kisi yang baik adalah : 

a. Mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. 

b. Komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. 

c. Soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang 
ditetapkan. 

Contoh Kisi-kisi Soal : 

Nama InstituSI :…………………… 
Program/Jurusan : …………………… 
Mata Kuliah         : …………………… 
Semester / Tahun : …………………… 
Kurikulum Acuan  : …………………… 
Alokasi Waktu      : …………………… 
Jumlah Soal       : …………………… 
Standar KompetensI: ……………………..................................................... 
 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

(PB/SPB) 

Indikator Bentuk Soal *) Nomor Urut Soal 

 

 

 

 

    

*) Apabila bentuk soal yang digunakan hanya satu, sebaiknya dimasukkan ke 
komponen identitas. 

Untuk menyusun kisi-kisi ini, sebelumnya guru harus mempelajari silabus mata 
pelajaran, karena tidak mungkin kisi-kisi dibuat tanpa adanya silabus. Dalam silabus 
biasanya sudah terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, dan urutan materi 
yang telah disampaikan. Guru tinggal merumuskan indikator berdasarkan sub 
topik/sub pokok bahasan. Indikator adalah rumusan pernyataan yang menggunakan 
kata kerja operasional sesuai dengan materi yang akan diukur. Ciri-ciri indikator 
adalah : 

a. Mengandung satu kata kerja operasional yang dapat diukur (measurable) dan 
dapat diamati (observable) 

b. Sesuai dengan materi yang hendak diukur. 



c. Dapat dibuatkan soalnya sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. 

Untuk itu, guru harus memperhatikan domain dan jenjang kemampuan yang akan 
diukur,  seperti : recall, konperhensi, dan aplikasi. Kemampuan recall berkenaan 
dengan aspek-aspek pengetahuan tentang istilah-istilah, definisi, fakta, konsep, 
metode dan prinsip-prinsip. Sedangkan kemampuan konperhensi berkenaan dengan 
kemampuan antara lain : menjelaskan / menyimpulkan suatu informasi, menafsirkan 
fakta (grafik, diagram, tabel, dll), mentransferkan pernyataan dari suatu bentuk ke 
dalam bentuk yang lain, misalnya dari pernyataan verbal ke dalam bentuk rumus, 
memperkirakan akibat dari suatu situasi. Kemampuan aplikasi meliputi kemampuan 
antara lain : menerapkan hukum-hukum, prinsip-prinsip atau teori-teori dalam 
suasana yang sesungguhnya, memecahkan masalah, membuat grafik, diagram, dll, 
mendemontrasikan penggunaan suatu metode, prosedur, dll. 

2. Menulis soal dan kunci jawaban 
Pada kegiatan menuliskan butir soal ini, setiap butir soal yang Anda tulis harus 
berdasarkan pada indikator yang telah dituliskan pada kisi-kisi dan dituangkan dalam 
spesifikasi butir soal. Bentuk butir soal mengacu pada deskripsi umum dan deskripsi 
khusus yang sudah dirancang dalam spesifikasi butir soal. Setelah membuat soal 
yang sesuai dengan kisi-kisi, menyusun lembar jawaban siswa, membuat kunci 
jawaban, dan membuat pedoman pengolahan skor.  

3. Melakukan telaah instrumen secara teoritis (kualitatif) 
Telaah instrumen tes secara teoritis atau kualitatif dilakukan untuk melihat 
kebenaran instrumen dari segi materi, konstruksi, dan bahasa. Telaah instrumen 
secara teoritis dapat dilakukan dengan cara meminta bantuan ahli/pakar, teman 
sejawat, maupun dapat dilakukan telaah sendiri. Setelah melakukan telaah ini 
kemudian dapat diketahui apakah secara teoritis instrumen layak atau tidak.  
 
Berikut disajikan format telaah soal : 

FORMAT PENELAAHAN SOAL BENTUK PILIHAN GANDA 

 
Mata Ajar   : ................................. 
Tingkat/semester  : ................................. 
Penelaah   : ................................. 

No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 

1 2 3 4 5 … 

A. 
1 

Materi 
Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk bentuk pilihan 
ganda 

      

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi (urgensi, relevasi, 
kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 

      

3. Pilihan jawaban homogen dan logis       

4. Hanya ada satu kunci jawaban       

 
B. 
5. 

 
Konstruksi 
Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 

      

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang 
diperlukan saja 

      

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban       

8 Pokok soal bebas dan pernyataan yang bersifat negatif ganda       

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi       

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi       



 
Keterangan: Berilah tanda (√) bila tidak sesuai dengan aspek yang 
ditelaah! 
 

FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 
 

Mata Pelajaran : ................................. 
Kelas/semester  : ................................. 
Penelaah : ................................. 

 
No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 

A. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

Materi 
Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 
bentuk Uraian) 
Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan jelas  
Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi (tuujuan 
pengukuran) 
Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 
sekolah atau tingkat kelas 
 

          

B 
5 
 
6 
 
7 
8 

Konstruksi 
Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 
jawaban uraian 
Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal 
Ada pedoman penskorannya 
Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan 
dengan jelas dan terbaca 
 

          

C. 
9 
10 
11 
 

12 
 

Bahasa/Budaya 
Rumusan kalimat soal komunikatif  
Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 
Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 
penafsiran ganda atau salah pengertian 
Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu  

          

 
Keterangan: Berilah tanda (√) bila tidak sesuai dengan aspek yang 
ditelaah! 

 

 

 

4.  Melakukan Uji Coba 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama       

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

      

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau kronologisnya 

      

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya       

C. 
15. 

Bahasa/Budaya 
Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 

      

16. Menggunakan bahasa yang komunikatif       

17. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu       

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian 

      



Jika soal dan perangkatnya sudah disusun dengan baik, maka perlu diujicobakan 
terlebih dahulu di lapangan. Tujuannya untuk melihat soal-soal mana yang perlu 
diubah, diperbaiki, bahkan dibuang sama sekali. Dari hasil ujicoba tersebut, 
kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk menentukan nilai validitas, tingkat 
kesukaran, dan daya beda butir soal, serta reliabilitas. Soal yang baik adalah 
soal yang sudah mengalami beberpa kali uji coba dan revisi, yang didasarkan atas 
analisis empiris dan rasional.   

5. Pelaksanaan Evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi, baik 
melalui tes (tertulis, lisan maupun perbuatan) maupun melalui nontes. Dalam 
pelaksanaan evaluasi, guru harus memperhatikan kondisi tempat tes diadakan. 
Tempat ini harus terang dan enak dipandang  serta tidak menakutkan, sehingga 
peserta didik tidak takut dan gugup. Suasana tes harus kondusif agar peserta didik 
nyaman menjawab pertanyaan tes. Dalam pelaksanaan tes lisan, guru tidak boleh 
membentak dalam memberikan pertanyaan dan tidak boleh memberikan kata-kata 
yang merupakan kunci jawaban. Untuk itu, perlu disusun tata tertib pelaksanaan 
evaluasi. 

6. Pengolahan Data 

Setelah semua data kita kumpulkan, baik data itu dari kita langsung yang 
mengadakan kegiatan evaluasi maupun dari orang lain yang mengevaluasi orang 
yang kita maksud, data tersebut harus diolah. Hasil pengukuran, baik melalui tes 
maupun non tes, menghasilkan data kuantitatif yang berupa skor. Skor ini kemudian 
ditafsirkan sehingga menjadi nilai. Kesulitan yang dihadapi adalah menetapkan skor 
dengan tepat. Oleh karena itu, selain menyusun butir-butir instrumen, dosen juga 
perlu mengembangkan pedoman penyekoran. Pedoman penyekoran diperlukan baik 
untuk tes bentuk pilihan maupun uraian. Cara penyekoran tes bentuk pilihan ada 
dua, yaitu  

a. Tanpa koreksi terhadap jawaban tebakan (option) 
b. Dengan koreksi terhadap jawaban tebakan(option).  

 

7. Penafsiran Hasil Evaluasi 

Penafsiran terhadap suatu hasil evaluasi harus didasarkan atas kriteria tertentu yang 
disebut norma. Bila penafsiran data itu tidak berdasarkan kriteria atau norma tertentu 
hanya berdasarkan pertimbangan pribadi dan kemanusiaan, maka termasuk 
kesalahan yang besar. Ada dua jenis penafsiran data, yatu : 

a. penafsiran kelompok yang lebih dikenal dengan Penilaian Acuan Norma 
(PAN) 

b. penafsiran individual yang lebih dikenal dengan Penilaian Acuan Patokan 
(PAP) 

Dalam mengadakan penafsiran data, baik secara kelompok maupun individual, guru 
harus menggunakan norma-norma yang standar, sehingga data yang diperoleh 
dapat dibandingkan dengan norma-norma tersebut. Berdasarkan norma ini kita 
dapat menafsirkan bahwa peserta didik mencapai tarap kesiapan yang memadai 
atau tidak, ada kemajuan yang berarti atau tidak, ada kesulitan atau tidak. Jika ingin 
menggambarkan pertumbuhan anak, penyebaran skor, dan perbandingan antar 
kelompok, maka kita perlu menggunakan garis (kurva), grafik, atau dalam beberapa 



hal diperlukan profil, dan bukan dengan daftar angka-angka. Daftar angka-angka 
biasanya digunakan untuk melukiskan posisi atau kedudukan anak. 

8. Membuat Laporan 

Semua kegiatan dan hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang 
berkepentingan,  seperti pimpinan/kepala sekolah, pemerintah, dan peserta didik itu 
sendiri. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang dicapai peserta didik dapat diketahui 
oleh berbagai pihak dan dapat menentukan langkah selanjutnya.  

 

STRATEGI PEMBELAJARAN PRAKTEK 

Mahasiswa membuat pengembangan instrumen evaluasi yang berupa tes (obyektif 
atau subyektif tes)  sesuai pokok bahasan yang dipakai ketika praktek mengajar. 
Banyaknya butir soal yang dibuat setiap pokok bahasan/tatap muka minimal 10 soal 
pilihan ganda dan 5 soal uraian.  

Langkah-langkah yang harus diselesaikan meliputi : 

1. Menyusun Kisi-kisi (Layout/Blue-Print/Table of Specification) 
2. Menulis soal 
3. Melakukan telaah instrumen secara teoritis (kualitatif) 
4. Melakukan Uji Coba 
5. Pelaksanaan Evaluasi 
6. Pengolahan Data 
7. Penafsiran hasil tes 
8. Membuat laporan evaluasi 

 
Penyelesaian  tugas dapat dikonsultasikan kepada pembimbing masing-masing. 
Laporan dikumpulkan kepada dosen pengampu mata kuliah dalam bentuk printout 
secara individual dan di email per lahan praktek ke pparyono2@gmail.com paling 

lambat 1 minggu setelah selesai praktek mengajar. 

Sistematika laporan evaluasi pembelajaran meliputi : 

A. pendahuluan 
B. Perencanaan, berisi : 

1. Silabi Mata Kuliah 
2. Kisi-kisi soal 
3. Soal (berisi rakitan soal secara lengkap berikut hasil telaah kualitatif)  

C. Pelaksanaan, berisi : 
1. Tempat pelaksanaan 
2. Waktu pelaksaan (hari/tanggal/jam) 
3. Pelaksanaan uji coba/tes 

D. Tindak lanjut, beririsi : 
1. Pengolahan data (koreksi/skoring) 
2. Telaah soal secara empiris (kuantitatif meliputi : validitas-reliabilitas, 

tingkat kesukaran dan daya pembeda) 
3. Penafsiran hasil tes (PAN/PAP) 
4. Olah nilai dan  Penyajian nilai 

E. Kesimpulan 
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