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BAB III

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Evaluasi Pembelajaran

2.1.1 PengertiannEvaluasi

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan untuk menentukanmkemajuan

pendidikanmdibandingkanmdenganmtujuanmyang telahmditentukan atau usaha

untukmmemperolehminformasimberupa umpan balik (feed back) bagi

penyempurnaanmpendidikan (Sudjiono,2013). Dengan kata lain evaluasi

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan siswa yang

dilakukan dengan menggunakan instrumen/ tes yang nantinya akan dijadikan tolak

ukur agar diperoleh kesimpulan mengenai perkembangan siswa.

Berdasarkan pengertian evaluasi dan pembelajaran yang telah dipaparkan

di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasikpembelajaranmadalahmsuatu proses

atau kegiatanmyang sistematis,mberkelanjutanmdanmmenyeluruh dalammrangka

pengendalian,mpenjaminan,mdan penetapan kualitas (nilai dan arti) pembelajaran.

2.1.2 Dasar Evaluasi

Menurut Widyoko (2010), evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil

belajar pada peserta didik, untuk mengetahui sejauh mana peserta didik

memahami pembelajaran yang sudah dilakukan. Evaluasi sangat tidak mungkin

dipisahkan dari belajar, ditambah oleh evaluasi yang bermutu akan menghasilkan

sesuatu yang baik pada semua aspek belajar.
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2.1.3 Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Evaluasi pembelajaran digunakan untuk mengetahui keefektifan dan

efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Evaluasi pembelajaran ditujukan untuk

menilai efektifitas strategi pembelajaran, menilaindan meningkatkannefektifitas

program kurikulum, membantumbelajarmpeserta didik, mengidentifikasi kekuatan

dan kelemahanmpeserta didik, serta untuk menyediakan data yang

membantumdalamnmembuatnkeputusan (Arifin & Zainal, 2012).

Fungsinevaluasi didalamnpendidikan tidakndapat dilepaskan dari tujuan

evaluasi itu sendiri. Menurut Purwanto (2010), menyimpulkan secara umum

tujuan dan fungsi pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta

ketercapaian peserta didikksetelah melakukan kegiatan belajar selama jangka

waktu tertentu..

b. Untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran

sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan.

Komponenndimaksud antaramlain. adalah tujuan, materi,mataunbahan

pengajaran,mmetode dan kegiatanmbelajar-mengajar,malat danmsumberr

pelajaran,ndannprosedurnsertanalatnevaluasi.

c. Memberikan pertanggung jawaban dari hasil evaluasi kepada orang tua siswa,

sebagai hasil dari ketercapaian peserta didik dalam suatu pembelajaran.

Untuk mengetahui keberhasilan dalam capaian pembelajaran pada peserta didik,

makamperlumdiadakanmtesmformatif.iJadimnilai tes formatifmtidakmdijadikan
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pedomanmuntukmmengisimraportmatau kenaikan kelas,mtetapi untuk mengambil

keputusanmcarammengajarnyamsudahmtepatmatau belum.

2.1.4 Macam – Macam Evaluasi

Sehubungan dengan 4 (empat) tujuan sebagaimana dituangkan di dalam sub

bab yang terdahulu, selanjutnya membedakan evaluasi prestasi belajar siswa di

sekolah, menurut Sri (2012), dibagi menjadim4 (empat)njenismyaitu:

1. EvaluasimFormatif

Evaluasimyangmditujukan untukmmemperbaikimproses belajar mengajar,

biasanya dilkukan setiap pembelajaran berakhir (setiap satu bab

pelajaran)..

2. Evaluasi Sumatif

Evaluasi yang ditujukan untuk menujuukan hasil akhir pada proses belajar

peserta didik. Biasanya dilakukan setiap semester akan berakhir, untuk

mengukur sejauh mana peserta didik menguasai seluruh pembelajaran

yang sudah disampaiakan dalam kelas.

3. Evaluasi Penempatan

Evaluasi yanggditujukan untuk menempatkan peserta didikmprogram

pendidikanmyangmsesuaimdenganmkemampuannya.

4. EvaluasimDiagnostikk

Evaluasimyangmditujukan guna membantu memecahkan kesulitan belajar

yangmdialamimolehmsiswamtertentu.iJenis evaluasi formatif dan sumatif

terutamammenjadimtanggungjawab guru (guru bidang studi),mevaluasi

penempatanmdan diagmostikmlebih merupakanmtanggungjawabmpetugas
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bimbingan penyuluhan. Oleh karena itu wajar apabila dalam tulisan ini

hanya mengaksentuasi pada jenis penilaian yang pertama dan jenis yang

kedua.

2.2. Instrumen Penilaian

2.2.1. Pengertian Instrumen

Instrumen merupakanmalat bantuuuntuk mengumpulkan data atau

informasi (Suharsimi, 2009), sementara itu, menurut Sudjiono (2013), penilaiann

berartimmenilaimsesuatu..Jadi penilaian itu sifatnya adalah kualitatif. Berdasarkan

keduampengertianmtersebut makaminstrumen penilaianmdapat disebut pula

sebagai alat penilaian atau alat evaluasi..

2.2.2. Macam – Macam Instrumen Tes

Instrument penilaian dikelompokkandalam dua macam yaitu tesndan non

tes (Rosnita, Rusydi Ananda, 2014).

2.2.2.1. Instrumen Tess

Tes adalahnkumpulanmpertanyaanmatau soalmyang harusmdijawab siswa

denganmmenggunakan pengetahuan-pengetahuan serta kemampuan penalarannya.

Menurutn(Suharsimi, 2009), tes merupakan kumpulan pertanyaan yang digunakan

untuk mengukurmketerampilan,mpengetahuan, kemampuan atau bakat yang

dimilikimoleh individumatau kelompok. Soal tes tertulis dapat dikategorikan

menjadimdua yaitumsoal denganmmemilihmjawabanmyang sudahmdisediakan

(bentukmsoal pilihan ganda,mbenar-salah) dan soal dengan memberikan jawaban

secara tertulism(bentuk soal isian, jawaban singkat dan uraian).
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Pembuatan tesmtertulis merupakan kegiatan yang paling penting,msetiap

butirmsoal yang ditulismharus berdasarkan rumusanmindikator soal yangmsudah

disusunmdalam bentuk kisi-kisimsoal. Penggunaanmbentuk soalmyang tepat

dalam tesmtertulis, sangatmtergantungmpada kompetensi yangmakanndiukur oleh

suatu lembaga. Adamkompetensi yangmlebih tepatmdiukur/ditanyakan dengan

menggunakanmtes tertulismdengan bentukmsoal uraian, ada pulamkompetensi

yang lebihmtepattdiukurmdenganmmenggunakanmtes tertulismdenganmbentuk

soalmobjektif (Rosnita, Rusydi Ananda, 2014).

Dalam tesmtulis yang paling sulit dalam penulisan soal bentuk uraian

adalah menyusun rubrik penilaian. Penulis soal harus dapat membuat rubrik soal

sesuai standart karenamkelemahanmbentuk soalmuraianmterletakmpadamtingkat

subjektivitasmdalammpenskoran. Penilaian yang dimaksud adalah untuk

mengukur ketepatan materi dengan menuntut peserta didik untuk mengemukakan

atau mengekspresikan gagasan diri sendiri secara tertulis.(Sudjana, 2009).

2.2.2.2. Instrumen Non Tes

Nonmtes meliputi angket atau kuesioner, skala sikap, pedoman wawancara

dan pedoman observasi. Menurut Suharsimi (2009) angket atau kuesioner adalah

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui.

2.2.3 Pengembangan Tes

Pengembangan tes dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu tujuan tes,

analisis KD, penyusunan kisi-kisi dan penulisan soal (Rosnita, Rusydi Ananda,

2014).
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2.2.3.1. Tujuan Tes

Pada tahap ini merupakan penentuan tujuanmdarimtesmyang akann

dikembangkan..Tujuanmini berkaitan denganmanalisis peserta didik danmanalisis

konsep. Seperti, tujuan diadakannya kuis, tugas individu maupuan kelompok,

ujian semester maupun tujuan adanya prestasi belajar (Rosnita, Rusydi Ananda,

2014).

2.2.3.2. Analisis KD

Memperhatikan kompetensi dasar yang sudah ditentukan oleh pihak

sekolah. Kompetensi dasar ini diambil dari kurikulum yang berlaku dan

digunakan oleh sekolah. Selain itu, kompetensi dasar sebagai acuan dalam proses

belajar mengajar.

2.2.3.3. Penyusunan Kisi-kisi

Tahap penyusunan kisi-kisi ini merupakan tahap dilakukan penyusunan

kisii-kisi tes yang akan dilakukan. Kisi-kisi tersebut mencakup standar

kompetensi dan kompetensi dasar yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku

indikator,butir soal,serta bentuk soal yang digunakan.

2.2.3.4. Penulisan Soal

Tahap penulisan soal ini merupakan tahap dilakukan penulisan butir soal.

Penulisan butir soal tersebut sesuai dengan kisi-kisiisoal yang telah disusun

sebelumnya..Soal tersebut disusun dalam bentuk pilihan ganda maupun uraian

(Puspendik, 2017).
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2.3. Asesmen

2.3.1. Pengertian Asesmenn

Asesmen atau penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan

beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang ketercapaian hasil

belajar pesertamdidik ataumketercapaianmkompetensimpeserta didik.mPenilaian

menjawabmpertanyaanmtentang pprestasi belajar seorang peserta didik. Hasil

penilaian dapatmberupa nilaimkualitatif (pernyataannnaratif dalam kata-kata) dan

nilai kuantitatif (berupaaangka). Pengukuranmberhubunganmdenganmproses

pencarianmatau penentuan nilai kuantitatif tersebut secara khusus,

dalammkonteks pembelajaranmdi kelas, penilaianmdilakukan untukmmengetahui

ketercapaian pembelajaran peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar,

memberikan umpan balik/perbaikan proses belajar mengajar, dan penentuan

kenaikan kelas (Uno & Satria, 2012). Berdasarkan informasi itu,,dapat dibuat

keputusan tentang perbaiakan proses  pembelajaran, kesulitan peserta didik dan

upaya bimbingan untuk memecahkan kesulitan belajar.

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Asesmen

Menurut Uno & Satria (2012), mengemukakan bahwa secara memiliki

tigaa fungsi,, yaitu (a) mengukur kemajuan,, (b) menunjang penyusuan rencana,

dann (c) memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali.

1.3.3 Langkah – Langkah Asesmen

Proses asesmen harusmsesuai denganmtujuan pembelajaranmsehingga

hasil akhirmdari asesmenmakanmmendorong lahirnyamberbagaimkeputusan dan

kebijakan yangmakan meningkatkan kualitas pembelajaran (Bunga, Prasetyo, &
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Susanti, 2016).mOleh karenamitulah harus benar-benar memahamimsejumlah

langkahmpokokmyangmharus dilakukan agarmtujuanmdilakukannyamasesmen

bisamtercapai, menurut Bunga, et al (2016) :

1. Menyusun rencana asessmen atau evaluasi. hasil. Belajarr

2. Melakukan penghimpunan data,,

3. Melakukan verifikasi data,,

4. Melakukan pengolahan dan melakukan analisa data,,

5. Melakukannpenafsiran atauuinterpretasi dann menarik kesimpulan,.

6. Menindak lanjuti evaluasi..

2.4 Hubungan antara Evaluasi, Asesmen, Pengukuran dan Tes

Menurut Arifin & Zainal (2012), evaluasi dapatmdilakukanmdengan baik

dan benarmapabila menggunakanminformasimyangmdiperolehmmelalui

kegiatan asesmen yang kualitasnya tergantung pada  kegiatan pengukuran,

serta pengukuran yang melibatkan  tes sebagai alat ukurnya. Tes merupakan

salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk keperluan evaluasi,   terdapat

beberapa cara untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, misalnya menggunakan

alat ukurmnon tesmseperti observasi,mskala rating,idanilain-lain.

Gambar 2.1 Hubungan anatra Evaluasi,
Asesmen, Pengukuran dan Tes
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Berdasarkan gambar 2.1, evaluasi dapat terlaksana apabila telah

dilaksanakannya kegiatan asesmen. Evaluasi merupakan proses pemberian

penilaian terhadap data atau hasil yang diperoleh melalui asesmen. Sedangkan

kualitas asesmen ditentukan oleh kegiatan pengukuran, yang salah satu bentuknya

adalah tes.

2.5 Level Kognitif Soal

Level kognitif soal dapat dirumuskan dengan menggunakan taksonomi

bloom. Taksonomi Bloommmerupakan struktur yangmmengidentifikasikan

kemampuanndari tingkat terendahmhinggamtertinggi..Maka,untuk mencapai

tingkatan yang paling tinggi,harussmenguasai tingkatan konsep yang terendah

terlebihmdahulu. Konsepmtaksonomimbloom, dibagi menjadim3 ranah,nyaitu :

(1) ranah kognitif,n(2)iranah afektif,jdani(3)iranah psikomotorik (Dimyanti &

Mudjiono, 2009).

Prosesmberpikirmmenggambarkan tahapmberpikirmyang harusmdikuasai

oleh peserta didikmagar dapatmmengaplikasikan teori kedalam perbuatan.mRanah

kognitif ini terdiri ataskenammlevel, yaitu: (1) pengetahuanm(2) pemahamanm(3)

penerapan (4) analisis (5) evaluasi dan (6) mencipta (Krathwohl & Anderson,

2016). Menurut Septiana (2016), level kognitif taksonomi bloom dapat dilakukan

pada penyebaran soal dengan C1-C6. Penyebaran tersebut dapat dilakukan dengan

persentase, seperti 30% untuk C1 dan C2, 40% untuk C3 dan C4, dan 30% untuk

C5 dan C6. Penguasaa ranah kognitifmpeserta didik, meliputi perilaku peserta

didik yang ditunjukkan melalui pengetahuan serta keterampilan berpikir.
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Dalam penerapannyamtaksonomimbloom dapat diterapkan dalam berbagai

matampelajaran padamsetiap jenjangmpendidikan, mulaimdari SekolahmDasar

(SD) hinggamSekolahmMenengahmAtas (SMA). Penggunaan taksonomi bloom

disesuaikan dengan jenjang pendidikan karena pada setiap usia berbeda cara

menyerap informasi baru yang diterima. Tetapimtidakmseutuhnyamsetiapmranah

taksonomi bloom dikuasaimdenganmbaik oleh pesertamdidik. Pesertamdidik

lebihmcondong padamranahmkognitif C1, C2 serta C3 sedangakan pada C4, C5

dan C6 masih kurang dikuasai.

2.6 Kerangka Konsep
Kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Gambar 2.1
Kerangka Konsep

Proses belajar mengajar
yang paling efektif salah
dengan mengevaluasi tes
hasil belajar yang
diperoleh dari
pengembangan potensi
atau pengetahuan siswa.

-Evaluasi tes hasil
belajar yang dibuat
untuk menguji peserta
didik jarang
dilakukan karena
dianggap sudah
memenuhi standart
harapan Padahal
setiap tahun ada
pembaharuan untuk
pembuatan tes hasil
belajar.
-Pengembangan soal
dalam menindaklanjuti
ketercapaian
pembelajaran, masih ada
yang belum
mencapai target kognitif
dari C1 – C6..

Tes hasil belajar
merupakan instrument
yang digunakan untuk
mengumpulkan data
tentang kemajuan hasil
belajar peserta didik
dalam proses
pembelajaran.

Evaluasi
Asesmen

Pengukuran
Tes

Menganalisis tes hasil
belajar bedasarkan
indikator soal, ranah
kognitif serta batang
soal.

Mengevaluasi hasil tes belajar
Asesmen

Pengukuran
Tes




