
Inisiasi I 
ASESMEN PEMBELJARAN SD 

 
 (Strategi dan Prosedur Penilaian) 

 
Saudara mahasiswa, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran mata 

kuliah asesmen pembelajaran SD. Saya Yuni Pantiwati sebagai tutor yang akan 
memandu Anda dalam kegiatan tutorial online untuk mata kuliah Asesmen 
Pembelajaran SD. Perlu Anda ketahui bahwa ada 5 kali kegiatan tutorial yang akan 
anda lakukan, nah untuk kali ini merupakan kegiatan tutorial yang pertama. Dalam 
tutorial on line yang pertama ini, kita akan mendiskusikan materi-materi yang ada 
pada  Unit 3  tentang Strategi dan Prosedur Penilaian. Topik-topik di atas akan 
disajikan dalam 2 Sub Unit, yaitu: Sub Unit 1: Langkah-langkah Pokok Asesmen 
Pembelajaran, dan Sub Unit 2: Teknik Tes dan Non Tes. 

Pembahasan topik-topik di atas untuk mencapai indikator: 
1. Mahasiswa  S1 PGSD mampu menjelaskan langkah-langkah pokok asesmen  

pembelajaran  
2. Mahasiswa  S1 PGSD mampu menjelaskan jenis instrumen asesmen proses 

dan hasil belajar yang berkembang dan dikembangkan di sekolah 
3. Mahasiswa S1 PGSD mampu menjelaskan proses dan prosedur evaluasi  

yang ada dan dilakukan  di sekolah 
4. Mahasiswa S1 PGSD mampu merancang penilaian yang akan dilakukan di 

sekolah 
Sebagaimana telah Anda pelajari pada bab-bab sebelumnya, asesmen 

merupakan proses menghimpun atau mengumpulkan informasi yang akan 
dipergunakan untuk membuat keputusan tertentu di bidang pendidikan. Oleh karena 
itulah Anda pun harus memfokuskan kegiatan-kegiatan asesmen yang Anda lakukan 
pada informasi yang Anda perlukan terkait dengan keputusan-keputusan yang akan 
Anda buat. Hal ini juga berarti bahwa Anda harus memahami berbagai langkah yang 
harus dilakukan, mampu memilih dan menggunakan berbagai metode dan prosedur 
asesmen yang tepat. 
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1. Langkah-Langkah Pokok dalam Melakukan Asesmen 
Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan asesmen.. 

Dari berbagai pendapat yang disampaikan oleh sejumlah pakar, termasuk Anderson 
(2003) dan Sudijono (2005), secara garis besar terdapat 7 (tujuh) langkah pokok 
asesmen pembelajaran sebagai berikut. 

1. Menyusun Rencana Asesmen atau Evaluasi Hasil Belajar 
2. Menghimpun Data 
3. Melakukan Verifikasi Data 
4. Mengolah dan Menganalisis Data 
5. Melakukan Penafsiran atau Interpretasi dan Menarik Kesimpulan 
6. Menyimpan instrumen asesmen dan hasil asesmen. 
7. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi 

 Berdasarkan data yang telah dihimpun, diolah, dianalisis, dan disimpulkan 
maka Anda sebagai guru atau evaluator bisa mengambil keputusan atau 
merumuskan kebijakan sebagai tindak lanjut kongkrit dari kegiatan penilaian. 
Dengan demikian, seluruh kegiatan penilaian yang telah dilakukan akan membawa 
banyak manfaat karena terjadi berbagai perubahan dan atau perbaikan. 

Sementara itu, Badan Nasional Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional 
(2006) menyatakan bahwa dalam prosedur penilaian, guru  seharusnya menggunakan 
langkah-langkah sistematis sebagai berikut. 
 
 
1. Perumusan Indikator Pencapaian Hasil Belajar 

         Indikator pada hakekatnya adalah ukuran, karakteristik, ciri-ciri, 
pembuatan atau proses yang berkontribusi/menunjukkan ketercapaian suatu 
kompetensi dasar. Oleh karena itu indikator dirumuskan dengan menggunakan kata 
kerja operasional yang dapat diukur, seperti: mengidentifikasi, membedakan, 
menghitung, menyimpulkan, menceritakan kembali, mempraktekkan, 
mendemonstrasikan, dan mendeskripsikan. 

 Dalam merumuskan indikator pencapaian keberhasilan penguasaan Kompetensi 
Dasar (KD) guru perlu memperhatikan kriteria berikut ini: 

- sesuai tingkat perkembangan berpikir peserta didik;  
- berkaitan dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 
- memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari (life skills); 
- harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh 

(kognitif, afektif, dan psikomotor); 
- memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevant  
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- dapat diukur/dapat dikuantifikasikan/dapat diamati; 
- menggunakan kata kerja operasional. 

 
Penyusunan Kisi-kisi 
 Kisi-kisi penilaian merupakan tabel yang memuat  tentang rincian materi dan 
tingkah laku beserta proporsi yang dikehendaki penilai. Di dalam silabus, harus jelas 
keterkaitan antara SK, KD, materi pokok/materi pembelajaran, alokasi waktu, sumber 
belajar di satu sisi, dengan indikator pencapaian KD yang bersangkutan beserta teknik 
penilaian dan bentuk instrumen yang digunakan. Di bawah ini ada beberapa 
contoh format kisi-kisi penilaian menurut Badan Standar Nasional 
Pendidikan. 
 
Format kisi-kisi penilaian yang menyatu dengan silabus. 
Contoh 1: 

Silabus Pembelajaran 
Standar Kompetensi : .......................................... 

Kompetensi
Dasar 

Materi Pokok/
Materi 

Pembelajaran

Kegiatan 
Pembelajaran

Indikator 
Pencapaian

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber
Belajar

       

 
Contoh 2: 

Silabus Pembelajaran 
Sekolah : ...............................  
Mata Pelajaran : ...............................  
Kelas/Semester :................................  
Standar Kompetensi: .........................................  
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Penilaian Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok/
Materi 

Pembelajaran

Kegiatan 
Pembelajaran

Indikator
Pencapaian Teknik 

Penilaia
Bentuk 
Instrume

Alokasi 
Waktu 

Sumber
Belajar~,

        

      
 Perencanaan penilaian yang sudah dilengkapi dengan contoh instrumen 

disajikan secara menyatu dengan RPP. Berikut ini adalah contoh kisi-kisi penilaian 
yang sudah menyatu dengan RPP. 
Format kisi-kisi penilaian yang menyatu dengan RPP  
Contoh 3.     Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Sekolah :.................................. 
Mata Pelajaran : ..............................  
Kelas/Semester: ..............................  
Alokasi Waktu :..jam pelajaran (.xpertemuan) 
A. SK: ...............................................................................  
B. KD: ................................................................................  
C. Materi Pembelajaran : .................................. 
D. Model/Metode Pembelajaran : ...............................  
E. Skenario/Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1: .............................................  
Pertemuan 2: .............................................  dst. 

F. Sumber Belajar 
G. Penilaian 

Indikator 
Pencapaian 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

    

 
2. Beberapa Prinsip dalam Menentukan Prosedur Asesmen 

Anda perlu mengetahui beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman dalam 
memilih dan menggunakan asesmen pembelajaran secara bermakna: 

a. Sasaran pembelajaran yang akan dinilai asesmen harus jelas. 
b. Teknik-teknik asesmen yang Anda pilih harus benar-benar sesuai dengan 

masing-masing sasaran pembelajaran. 
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c. Jika memungkinkan, untuk masing-masing sasaran pembelajaran harus 
digunakan berbagai indikator prestasi pembelajar. 

d. Ketika Anda menginterpretasi atau melakukan penafsiran terhadap hasil 
asesmen, Anda harus mempertimbangkan kelemahan-kelemahannya. 

 
3. Fokus Asesmen di Sekolah Dasar 
   Untuk siswa Sekolah Dasar, kegiatan asesmen sebagian besar dilakukan 
dengan cara: 

a. Melakukan observasi atau pengamatan terhadap berbagai kegiatan praktik dan 
memecahkan masalah yang dilakukan secara formal 

b.  Melakukan kegiatan lisan, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung 
dengan anak 

c. Melakukan kegiatan tertulis, baik dengan cara mengajukan pertanyaan secara 
langsung maupun menulis 

d. Memberikan tes, baik sifatnya informal (disusun oleh guru) maupun yang 
formal (Black et al., 1989 dalam Conner, 1991) 

           Sementara itu, menurut Duncan dan Dunn (1985), sebagaimana dikutip oleh 
Conner (1991), fokus asesmen yang dilakukan di sekolah dasar adalah: 

a. pemerolehan beraneka macam pengetahuan, konsep, dan prinsip 
b. kemampuan mengaplikasikan konsep dan prinsip ke dalam situasi baru 
c. kemampuan berkomunikasi 
d. kemampuan memecahkan masalah 
e. pengembangan sikap (Duncan dan Dunn, 1985) 

 
4. Teknik Tes dan Non Tes 

a. Teknik Tes.  
Berbicara tentang instrumen yang digunakan untuk melakukan asesmen 

atau evaluasi terhadap proses dan hasil belajar, secara umum  ada dua 
macam yaitu tes dan non tes. Adapun tes yang digunakan di Sekolah Dasar, 
yaitu:  Tes Membaca,  Tes Bakat Akademik Kelompok, Batrai Tes 
Keterampilan Dasar, Tes Kesiapan Membaca,  Tes Intelegensi Individual, 
Tes Hasil Belajar dalam Mata Pelajaran, Jenis Pengukuran lainnya 

Tes diagnostik dan tes klistis adalah dua jenis alat pengukuran lain yang 
digunakan sebagai pelengkap. Dua jenis tes ini terutama digunakan untuk 
mempelajari peserta didik secara individual. Sebenarnya masih ada jenis tes 
lain yang kadang-kadang juga digunakan di sekolah, yakni tes kepribadian. 
Namun demikian, tes ini kurang memperoleh perhatian karena validitas 
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informasi yang diperolehnya bersifat semu dan guru mengalami kesulitan 
dalam mengajukan pertanyaan inventori. 
b. Teknik Non Tes 

  Dengan teknik non tes, asesmen atau evaluasi proses dan hasil belajar 
peserta didik dilakukan tanpa “menguji”  peserta didik, melainkan dengan 
melakukan observasi atau pengamatan, melakukan wawancara, menyebar 
angket, dan lain-lain: Pengamatan atau Observasi, Interviu, Angket, Work 
Sample Analysis (Analisa Sampel Kerja), Task Analysis (Analisis Tugas), 
Checklists dan Rating Scales, Portofolio, Komposisi dan Presentasi, 
Proyek Individu dan Kelompok  

 
Tugas 
 Buatlah rancangan asesmen untuk mengukur hasil belajar siswa dengan cara 
menyusun/menetapkan indikator keberhasilan dan menyusun kisi-kisinya untuk 
mata pelajaran yang Anda ajarkan (cukup satu mata pelajaran saja). Asesmen 
tersebut dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam satu standar 
kompetensi. Masalah alokasi waktu, jenis tes, bentuk tes, materi dan ketentuan lain 
diserahkan sepenuhnya kepada Anda sebagai perancang asesmen dan sebagai 
pembuat soal. Rancangan asesmen yang saudara buat sebagai bahan pedoman untuk 
menyusun instrumen uji coba asesmen yang akan dilakukan pada tugas tutorial 
berikutnya dan merupakan tindak lanjut tugas kali ini.  
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Desain Tugas  
Strategi Dan Prosedur Penilaian 

(MK: Asesmen Pembelajaran SD) 
Pengantar 

Mata kuliah Asesmen Pembelajaran SD merupakan mata kuliah yang 
mempunyai tujuan mahasiswa dapat merencanakan, memilih, menentukan, dan 
mengevaluasi teknik-teknik asesmen. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai salah 
satu indikatornya adalah mahasiswa dapat menyusun asesmen. Nah, dalam tutorial 
kali ini sebagai tahap awal mahasiswa diminta membuat rancangan asesmen dengan 
cara menyusun kisi-kisi asesmen. Kisi-kisi ini akan digunakan sebagai pedoman 
untuk menyusun pengembangan asesmen pada kegiatan tutorial berikutnya. 
 
Tujuan: mahasiswa dapat membuat rancangan asesmen pembelajaran di sekolah 
yang dibina 
 
Deskripsi Tugas 
Mahasiswa membuat rancangan asesmen  untuk mata pelajaran yang diajarkan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Tentukan mata pelajaran  
2. Tentukan komponen-komponen dalam kisi-kisi  asesmen pembelajaran 
3. Lengkapi masing-masing komponen sesuai materi 
4. Sesuaikan keterkaitan masing-masing komponen 

 
Pedoman Penilaian 
      1. Kriteria penilaian  mata pelajaran, yaitu: 

 
 
 
 
 

1) Penentuan mata pelajaran dan materi di SD 
2) Penentuan komponen-komponen dalam kisi-kisi   
3) Kelengkapan masing-masing komponen  
4) Kualitas rancangan secara keseluruhan 
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 2. Rubrik dengan skala penilaian (rating scale) 
Skor No Aspek yang dinilai 

4 3 2 1 
1.  Penentuan  mata pelajaran dan materi di SD 

 
    

2 Penentuan komponen-komponen dalam kisi-kisi   
 

    

3 Ketepatan masing-masing komponen  
 

    

4 Kualitas rancangan secara keseluruhan 
 

    

 Jumlah Total     
 
Aspek: Penentuan mata pelajaran dan materi 
SKOR DESKRIPTOR 
4 Kesesuaian mata pelajaran di SD  

Kesesuaian materi di SD 
Kesesuaian materi dengan mata pelajaran di SD 
 

3 Kesesuaian mata pelajaran di SD  
Kesesuaian materi dengan mata pelajaran 
 

2 Kesesuaian mata pelajaran di SD 
 

1 Tidak ada aspek yang sesuai 
 
Aspek: Penentuan komponen-komponen dalam kisi-kisi   
SKOR DESKRIPTOR 
4 Ada standar kompetensi 

Ada kompetensi dasar 
Ada kegiatan pembelajaran 
Ada indikator pencapaian 
Ada teknik dan bentuk penilaian 
Ada alokasi waktu 
Ada sumber belajar 
Ada komponen tambahan untuk penilaian 
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3 Ada standar kompetensi 
Ada kompetensi dasar 
Ada kegiatan pembelajaran 
Ada indikator pencapaian 
Ada penilaian 
Ada alokasi waktu 
Ada sumber belajar 

2 Ada komponen kisi-kisi tidak lebih dari 5 komponen 
 

1 ada komponen kisi-kisi tidak lebih dari 3 
 
Aspek: Ketepatan masing-masing komponen  
SKOR DESKRIPTOR 
4  Isi semua komponen sesuai/tepat 

Ada keterkaitan isi dari semua komponen  
3 Isi semua komponen sesuai/tepat 

Ada keterkaitan isi hanya beberapa komponen 
2 Isi beberapa komponen sesuai/tepat 

Ada keterkaitan isi hanya beberapa komponen 
1 Isi komponen tidak sesuai 

Tidak ada keterkaitan isi komponen 
Aspek: Kualitas rancangan secara keseluruhan 
SKOR DESKRIPTOR 
4 Komponen kisi-kisi lengkap 

Isi komponen kisi-kisi tepat 
Ada keterkaitan semua komponen 
Ada inovasi pada komponen penilaian  

3 Komponen kisi-kisi lengkap 
Isi komponen kisi-kisi tepat 
Ada keterkaitan semua komponen 

2 Isi komponen kisi-kisi tepat 
Ada keterkaitan beberapakomponen 

1 Komponen kisi-kisi tidak lengkap 
Isi komponen kisi-kisi tidak tepat 
Tidak ada keterkaitan semua komponen 
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