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KATA PENGANTAR DEKAN 

 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat 

& Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan agung 

Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan 

pengikutnya sampai hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat 

dan hidayah Allah SWT, program penulisan buku ajar dan 

referensi telah dapat dirampungkan. 

 

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, 

baik buku ajar maupun buku referensi sejatinya sudah diatur 

dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi 

dan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

dan sejumlah regulasi lainnya. Pasal 12 UU No.12 tahun 

2012 dengan tegas menyebutkan bahwa dosen secara 

perseorangan atau kelompok wajib menulis buku ajar atau 

buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai 

salah satu sumber belajar. 

 

Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2021 

adalah upaya Fakultas untuk berkontribusi dalam 

impelementasi undang-undang di atas, dimana secara 

kuantitatif, grafik riset dan publikasi dosen PTKI masih 

harus terus ditingkatkan. Tujuan lainnya adalah 

meningkatkan mutu pembelajaran dengan mewujudkan 

suasana akademik yang kondusif dan proses pembelajaran 

yang efektif, efisien dengan kemudahan akses sumber 

belajar bagi dosen dan mahasiswa. Publikasi ini juga 

diharapkan men-supportpeningkatan karir dosen dalam 

konteks kenaikan jabatan fungsional dosen yang ujungnya 

berdampak pada peningkatan status dan peringkat akreditasi 

program studi dan perguruan tinggi. 



xii  Penilaian Pembelajaran Matematika Online 

Secara bertahap, Fakultas terus berikhtiar meningkatkan 

kuantitas dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 

berjumlah 10 judul buku dan meningkat cukup signifikan 

tahun 2021 menjadi 75 judul buku referensi. Ikhtiar Fakultas 

tidak berhenti pada level publikasi, namun berlanjut pada 

pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dosen di 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga 

tahun 2021 menghasilkan 75 HKI dosen. 

 

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2021 berorientasi 

interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit 

Horizon Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-

transdisiplin ilmu yang mendialogkan metode dalam Islamic 

studies konvensional berkarakteristik deduktif-normatif-

teologis dengan metode humanities studies kontemporer 

seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, 

hermeneutik, fenomenologi dan juga dengan metode ilmu 

eksakta (natural scincies) yang berkarakter induktif-rasional. 

Buku yang dikompetisikan dan diterbitakan pada Tahun 

2021 sejumlah 75 buku referensi dan 20 buku ajar untuk 

kalangan dosen. Disamping kompetisi buku untuk dosen, 

FTK UIN Mataram juga menyelenggarakan kompetisi buku 

bagi mahasiswa. Ada 20 judul buku yang dikompetisikan 

dan telah disusun oleh mahasiswa. Hal ini tentunya menjadi 

suatu pencapaian yang patut untuk disyukuri dalam 

meningkatkan kemampuan literasi dan karya ilmiah semua 

civitas akademika UIN Mataram. 

 

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 

dukungan Rektor UIN Mataram dan jajarannya, kepada 

penulis yang telah berkontribusi dalam tahapan kompetisi 

buku tahun 2021, dan tak terlupakan juga editor dari dosen 

sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan zauqnya, 
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perfomance buku tak akan semenarik ini. Tak ada gading yang 

tak retak; tentu masih ada kurang, baik dari substansi 

maupun teknis penulisan, di ‘ruang’ inilah kami harapkan 

saran kritis dari khalayak pembaca. Semoga agenda ini 

menjadi amal jariyah dan hadirkan keberkahan bagi sivitas 

akademika UIN Mataram dan ummat pada umumnya.    

 

 
Mataram,  25 Oktober 2021 

       Dekan  
 
 
 
 
    Dr. Jumarim, M.H.I 
    NIP. 197612312005011006 
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PRAKATA PENULIS 

 
Puji syukur penulis panjatkan hanya ke hadirat Allah Azza wa 
Jalla, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya 
sehingga Buku Referensi dengan judul “Penilaian 
pembelajaran Online” ini dapat terselesaikan. Selanjutnya 
shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan 
alam Nabi Muhammad Shallallahu ’Alaihi Wasallam yang 
menuntun kita kepada jalan yang benar.  
 
Buku Referensi ini terdiri atas 7 (tujuh) Bab terdiri atas Bab I 
Pendahuluan, Bab II Mendesain Pembelajaran online, Bab 
III Penilaian Online, Bab IV Perkuliahan dan Program 
Evaluasi, Bab V Penilaian dan Evaluasi, Bab VI Penilaian 
Matematika, dan Bab VII Penutup. 
 
Buku ini dirancang untuk memberikan sedikit teori yang 
mendasar dan bekerja untuk mempraktikkan masalah. Buku 
itu terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pendahuluan, Bagian 
pembahasan, dan Bagian simpulan. Bagian pendahuluan 
membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan , 
metodologi, teori mutakhir, dan organisasi isi buku. Bagian 
permasalahan terdiri atas: Bab dua sampai Bab empat 
membahas Dasar-dasar Penilaian, memberikan landasan 
teoretis. Bab dua mengulas konsep dasar dan teori penilaian 
dan membantu pembaca dalam memahami pengembangan 
kompetensi, hasil, dan tujuan, bersama dengan hubungannya 
dengan penilaian. Selain itu, beberapa referensi tentang teori 
belajar — seperti piramida pembelajaran, yang menekankan 
konsep tersebut bagi pelajar untuk mempertahankan lebih 
banyak pengetahuan dengan melakukan sesuatu— disertakan 
untuk membantu pembaca memahami munculnya filosofi 
penilaian dalam buku ini, yang merupakan kolaborasi, filosofi 
yang berorientasi pada tindakan, berpusat pada peserta didik. 
Bab ini juga mengulas konsep penilaian yang berfokus pada 
pelajar dan pentingnya dalam mengembangkan penilaian 
online yang efektif.  
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Bab Tiga menerapkan dasar-dasar penilaian yang tercakup 
dalam Bab dua ke dalam dunia online. Bab ini membahas 
pertanyaan-pertanyaan seperti: Bagaimana kita 
memberdayakan peserta didik untuk mengambil tanggung 
jawab atas pembelajaran mereka di lingkungan online melalui 
penilaian yang baik? Bagaimana kita bisa membawa 
pembelajaran langsung ke dalam penilaian pembelajaran 
online? Bagaimana kita bisa menggabungkan keterampilan 
berpikir tingkat tinggi dan refleksi penilaian online? 
Bagaimana praktik penilaian online yang baik dapat 
membantu menggerakkan siswa dari akuisisi pengetahuan 
dasar dan pengulangan untuk pengembangan sebagai praktik 
reflektif? Bab ini menegaskan bahwa penilaian yang baik 
dapat mengurangi kesenjangan antara apa yang diajarkan dan 
apa yang dipelajari. Kami membahas pengembangan rubrik 
sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan tersebut. 
Bab ini juga mencakup cara bagaimana lingkungan online 
dapat digunakan untuk keuntungan penilaian. Topik 
penilaian online juga membawa kekhawatiran tentang 
plagiarisme dan kecurangan. Bab ini selanjutnya beralih ke 
pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana kita tahu bahwa 
siswa tersebut berpartisipasi dalam penilaian, apakah orang 
yang mengikuti perkuliahan? Jika kami memberikan ujian, 
dapatkah siswa dipercaya untuk tidak membuka buka saat 
ujian? Seberapa sering menyontek terjadi saat evaluasi online 
dilakukan? Bagaimana cara terbaik menangani plagiarisme? 
Bab Empat dikhususkan untuk topik perkuliahan dan 
evaluasi program berbasis tentang konsep yang disajikan 
sebelumnya dalam buku ini. Kami melihat perkuliahan dan 
program evaluasi sebagai hasil pengembangan kompetensi 
dan hasil, dan kami menganjurkan penggunaan kompetensi 
dan hasil sebagai dasar untuk praktik terbaik dalam evaluasi. 
Bab Lima, Perangkat Penilaian dan Evaluasi, membahas 
langsung ke praktik dengan menyajikan penilaian individu 
dan teknik evaluasi, bersama dengan saran untuk penerapan 
dan penggunaannya dalam perkuliahan online. Idenya adalah 
untuk membangun repertoar keterampilan penilaian dan 
evaluasi yang melampaui yang dicoba dan benar serta 
meningkatkan dunia dari apa yang mungkin dilakukan secara 
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online. Kami menutup bukunya menawarkan sumber daya 
tambahan yang akan ditemukan oleh instruktur atau desainer 
instruksional membantu karena mereka mengembangkan 
praktik penilaian dan evaluasi lebih lanjut. 
Bagian Bab Enam, perangkat penilaian dan evaluasi pada 
bidang matematika. Bagaimana peserta didik melakukan 
penilaian terhadap materi matematika. Dan Bab Tujuh 
merupakan Bab Penutup yang berisikan kesimpulan 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih 
jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 
untuk kesempurnaan isi buku ini. Akhirnya semoga buku ini 
dapat digunakan sebagai referensi dalam dunia pendidikan. 

 
               Mataram, 1 Septmber 2021

  

  Penulis  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan dan kemajuan teknolgi informasi berjalan 

sangat cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, 

penyimpanan dan pengiriman data semakin murah dan semakin 

baik kualitasnya. Baik individu, institusi, maupun pemerintah ikut 

melakukan berbagai upaya untuk memanfaatkan perkembangan 

teknologi informasi ini. Bahkan dalam dunia pendidikan di 

Indonesia, sudah saatnya kita memanfaatkan teknologi informasi 

tersebut. Apalagi dengan adanya program school net, jardiknas dan 

sebagainya, maka seluruh komponen lembaga pendidikan dituntut 

menyiapkan diri dengan menyiapkan sarana prasarana untuk 

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi tersebut. 

Teknologi informasi ini akan memberikan nilai tambah dalam 

proses pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya 

kebutuhan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak 

semuanya diperoleh dalam lingkungan sekolah. Demikian pula 

pada saat melakukan pertukaran data dan informasi antar sekolah, 

sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan pemerintah daerah 

dan pusat, dan lain-lain, semuanya akan lebih efektif dan efisien 

jika memanfaatkan teknologi informasi.  

Bagi negara-negara maju, pendidikan berbasis TIK bukan hal 

yang baru lagi. Mereka telah terlebih dulu dan lebih maju dalam 

menerapkan berbagai teknik dan model pendidikan berbasis TIK. 



2  Penilaian Pembelajaran Matematika Online 

Indonesia masih tergolong baru dalam menerapkan sistem ini. 

Sebagai pemula tentu kita punya kesempatan berharga untuk 

belajar banyak atas keberhasilan dan kegagalan mereka sehingga 

penerapan pendidikan berbasis TIK di Indonesia menjadi lebih 

terarah. Sebagai pemula, Pemerintah Indonesia sudah termasuk 

cepat dalam menanggapi kebutuhan dunia pendidikan terhadap 

perkembangan TIK. Sebagai contoh, pada pendidikan tinggi 

(kampus), ketersediaan internet kini semakin meluas, mulai tersedia 

teknologi video conference, yang semuanya itu memberikan 

penguatan pada proses belajar mengajar dikampus. Demikian juga 

pada pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, Pemerintah telah 

membangun situs pembelajaran e-dukasi.net, penyediaan jardiknas 

merupakan wujud nyata langkah pemerintah dalam membangun e-

education pada dunia pendidikan di tanah air. Bahkan saat ini 

hamper setiap pemerintah daerah provinsi maupun 

kabupaten/kota berlomba-lomba mengembangkan situs-situs 

layanan pendidikan khususnya penyediaan materi-materi 

pembelajaran.  

Saat ini teknologi komputer tidak lagi hanya digunakan 

sebagai sarana komputasi dan pengolahan kata (word processor) tetapi 

juga sebagai sarana belajar multimedia yang secara virtual dapat 

menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang 

dilakukan oleh peserta diklat. Sajian multimedia berbasis komputer 

dapat diartikan sebagai teknologi yang mengoptimalkan peran 

komputer sebagai sarana untuk menampilkan dan merekayasa teks, 

grafik, dan suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan 

tampilan yang dapat mengkombinasikan berbagai unsur 

penyampaian informasi dan pesan, komputer dapat dirancang dan 

digunakan sebagai media eknologi yang efektif untuk mempelajari 

dan mengajarkan materi perkuliahan yang relevan misalnya 

rancangan grafis dan animasi.  

Perkembangan teknologi dan informasi yang dimanfaatkan 

bagi dunia pendidikan bahkan tidak sekedar sebagai sumber belajar 
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bagi pembelajaran, bahkan digunakan untk melakukan aktivitas 

evaluasi-evaluasi dalam pembelajaran baik evaluasi yang sifatnya 

sebagai latihan-latihan soal maupun yang sifatnya sebagai evaluasi 

resmi (ujian).  

Asesmen dalam pembelajaran adalah suatu proses atau upaya 

untuk memperoleh sejumlah informasi mengenai perkembangan 

siswa selama kegiatan pembelajaran sebagai bahan dalam 

pengambailan keputusan oleh guru untuk mengetahui dan 

memperbaiki proses maupun hasil belajar siswa. Dalam konteks 

pendidikan, pelaksanaan asesmen di sekolah merupakan bagian 

dari proses pembelajaran yakni refleksi pemahaman terhadap 

perkembangan atau kemajuan siswa secara individual. Pelaksanaan 

asesmen di sekolah-sekolah dapat meliputi kegiatan mengamati, 

mengumpulkan, memberi skor/penilaian, mendeskripsikan dan 

menginterpretasi informasi mengenai proses pembelajaran siswa.  

Kegiatan penilaian siswa merupakan komponen penting dan 

integral di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk 

memperoleh informasi tentang pencapaian hasil dari proses 

pembelajaran peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, maka dibutuhkan penilaian hasil belajar. Fungsi penting 

bagi pendidik dalam mengevaluasi belajar peserta didik adalah 

mem-berikan umpan balik kepada siswa dalam 

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dari proses 

pembelajaran yang dilakukan1. Mendefinisikan penilaian belajar 

siswa sebagai berbagai prosedur untuk memperoleh informasi 

belajar siswa dan menentukan keputusan berkaitan dengan kinerja 

atau hasil belajar siswa2. Penilaian hasil belajar siswa merupakan 

kegiatan guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan 

                                                             
1 Murni Wahid, “Evaluasi Pembelajaran, Kompetensi Dan Praktik,” 

Yogjakarta: Nuha Litera, 2000. 
2 L. Linn Robert and E. Gronlund Norman, “Measurement and 

Assessment in Teaching” (New York: Pearson Education, 2000). 
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tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran.  

Penilaian hasil belajar ini harus memenuhi prinsip 

sebagaimana diungkapkan oleh Anderson yaitu (1) bermakna 

(mean-ingfulness), siapa pun yang berkepentingan terhadap hasil 

penilaian siswa dapat melihat makna di balik hasil penilaian yang 

telah dilakukan tersebut, (2) transparansi atau keterbukaan 

(expicitness), setiap pihak yang membutuhkan informasi hasil 

belajar siswa dapat mengetahui bagaimana guru melakukan 

kegiatan penilaian belajar siswa dan hasil penilaiannya. 

Transparansi terhadap informasi yang menjadi pertimbangan guru 

dalam menentukan penilaian belajar siswa,  

komponen-komponen penilaian belajar siswa yang membentuk 

nilai, pengolahan data hasil kegiatan penilaian belajar siswa, dll, (3) 

adil (fairness), setiap siswa memperoleh kesempatan yang sama di 

dalam sistem penilaian belajar yang dilakukan guru dan sekolah. 

Adil bukan berarti setiap siswa memperoleh nilai yang sama tetapi 

memperoleh nilai yang seharusnya diperoleh sesuai dengan 

kemampuan belajar masing-masing siswa, serta memenuhi kriteria 

validitas (validity) dan reliabilitas (reliability)3. 

Tes dan kuis secara tradisional telah digunakan untuk menilai 

kinerja siswa dalam perkuliahan tatap muka dan online. Namun, 

instruktur online menemukan bahwa bentuk penilaian ini mungkin 

tidak cukup mewakili apa yang telah dipelajari siswa. Mereka 

sedang mencari cara baru untuk menilai kinerja siswa secara online 

selaras dengan metode pengajaran yang digunakan dalam 

perkuliahan online. Selain itu, penggunaan tes dan kuis 

menimbulkan kekhawatiran tentang peningkatan potensi 

kecurangan, terutama di dunia online, yang tidak memungkinkan 

                                                             
3 Stephen E. Anderson, “The School District Role in Educational 

Change: A Review of the Literature,” International Centre for Educational 
Change 34, no. 2 (2003): 25–45. 
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instruktur untuk dengan mudah memantau siswa mengerjakan tes 

ataupun kuis.  

Masalah yang mengganggu instruktur online adalah 

menemukan cara untuk menilai aktivitas dalam perkuliahan mereka 

yang mungkin tidak melibatkan penggunaan tes dan merupakan 

bagian dari kegiatan perkuliahan itu sendiri. Ketika penilaian 

dibangun ke dalam kegiatan perkuliahan, itu benar dikatakan 

sejalan dengan desain perkuliahan. Namun, menyelaraskan 

rangkaian kegiatan perkuliahan dan hasil yang diinginkan dengan 

penilaian kinerja siswa dengan cara memberikan tugas yang sulit, 

dan instruktur meminta bantuan untuk mempelajari cara 

melakukannya. Bagaimana seorang instruktur benar-benar tahu 

apakah siswa telah mencapai tujuan perkuliahan dalam mencapai 

kompetensi area konten jika tes dan kuis bukan sarana utama 

penilaian? Bentuk penilaian lain apa yang mungkin 

dipertimbangkan? Buku ini membahas pertanyaan-pertanyaan ini 

dan banyak lagi. Tujuan dari buku ini adalah untuk (1) secara kritis 

mengevaluasi konsep penilaian untuk tujuan memilih konsep-

konsep yang menerapkan secara langsung ke dunia online, (2) 

membantu pembaca mengembangkan pekerjaan pengetahuan 

tentang konsep penilaian, dan (3) membantu mereka 

mengembangkan penilaian teknik yang tidak melibatkan 

penggunaan tes dan kuis untuk diintegrasikan perkuliahan online.  

Selain mempertimbangkan penilaian siswa, banyak institusi 

yang menggunakan teknik evaluasi perkuliahan dan program yang 

mungkin atau mungkin tidak bekerja dengan baik saat kegiatan 

tatap muka, namun mereka menerapkannya di dunia online. Hasil 

yang buruk hingga tidak ada evaluasi tentang apa yang sebenarnya 

terjadi di kelas online. Penelitian tentang topik kinerja instruktur 

online dan kemampuan mengevaluasi bahwa kinerja menghasilkan 

hasil yang tidak konsisten dan memberikan sedikit empiris data ke 
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area ini4. Akibatnya, institusi hanya memiliki sedikit yang menjadi 

dasar evaluasi perkuliahan mereka. Buku ini tidak hanya akan 

membantu instruktur dalam mengembangkan penilaian yang lebih 

efektif di kelas mereka tetapi juga akan membantu lembaga solusi 

dalam merancang sarana untuk mengevaluasi mata kuliah yang 

menyertakan siswa bersuara lebih efektif.  

Penulisan buku penilian pembelajaran online dirumuskan 

beberapa hal seperti: 

1. Bagimana cara kita tahu bahwa siswa kita telah melakukan 

pembelajaran 

2. Bagaimana cara merancang penilaian secara online 

3. Bagimana mengembangkan  evaluasi pembelajaran secara online 

4. Bagimana melakukan evaluasi dan penilaian 

5. Bagimana melakukan penilaian pada mata pelajaran matematika 

 

Buku ini dirancang untuk membantu para profesional 

pendidikan tinggi meningkatkan praktik pada bagian pengajaran 

dan pembelajaran online, melalui teknik yang ditingkatkan untuk 

penilaian pembelajar online dan teknik evaluasi yang ditingkatkan 

untuk perkuliahan online. Panduan praktis dan ringkas ini akan 

membantu praktisi memahami dasar-dasar penilaian online dan 

menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada praktik penilaian kreatif, 

seperti penggunaan studi kasus, penilaian otentik berdasarkan 

aplikasi kehidupan nyata dalam penemuan konsep, dan kegiatan 

kolaboratif yang jauh dari penggunaan tes dan kuis tradisional, 

yang umumnya mempertahankan dalam menentukan jumlah 

informasi dan untuk menilai pembelajaran. Desain dan teknologi 

sebagai penggunaan rubrik - unik untuk penilaian, bersama dengan 

teknik penilaian yang lebih baru seperti wiki, blog, dan e-portfolio.  

                                                             
4 Thomas J. Tobin, “Best Practices for Administrative Evaluation of 

Online Faculty,” Online Journal of Distance Learning Administration 7, no. 2 
(2004). 
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Buku ini sangat praktis, pekerjaan yang fokus pada proses 

pada hal-hal mendasar dari keterampilan dan tugas yang diperlukan 

untuk merancang penilaian yang berfokus pada kombinasi peserta 

didik secara efektif dengan aktivitas instruksional online lainnya. 

Buku ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam 

pengembangan praktek penilaian dan evaluasi yang dapat 

diterapkan secara realistis ke lingkungan pembelajaran online di 

konteks pendidikan tinggi. Dengan kata lain, tulisan ini berbicara 

tentang dunia nyata perguruan tinggi atau universitas yang 

profesional bekerja di dunia online; membahas masalah yang 

mereka hadapi sehari-hari dalam desain perkuliahan dan 

penyelarasan yang baik dalam mendesain penilaian.  

Buku ini akan membantu pembaca dalam beberapa hal 

diantaranya adalah: 

1. Mengetahui perbedaan antara tujuan, hasil, dan kompetensi 

serta caranya konsep-konsep yang diintegrasikan ke dalam 

praktik penilaian dan evaluasi yang baik. 

2. Mengembangkan kompetensi dengan konsep pengajaran dan 

penilaian yang berfokus pada peserta didik. 

3. Merancang rubrik dan penilaian otentik yang mengukur siswa 

secara akurat prestasi dan pembelajaran dan yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan di perkuliahan 

mereka. 

4. Mendapatkan repertoar alat penilaian yang melampaui 

penggunaan tes dan kuis. 

5. mengembangkan penilaian otentik yang selaras dengan konten 

dan penyediaan perkuliahan penerapan langsung dari konsep 

perkuliahan untuk peserta didik. 

6. Mengunakan dunia online untuk keuntungan mereka saat 

merancang penilaian. 

7. Mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan dalam 

menawarkan umpan balik dengan memberikan panduan baris 
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ke umpan balik yang baik dan dengan memodelkan apa yang 

diharapkan. 

8. Memasukkan umpan balik ke dalam pengembangan penilaian 

dan evaluasi aktivitas. 

 

Buku ini dirancang untuk memberikan sedikit teori yang 

mendasar dan bekerja untuk mempraktikkan masalah. Buku itu 

terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pendahuluan, Bagian 

pembahasan, dan Bagian simpulan. Bagian pendahuluan 

membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan , metodologi, 

teori mutakhir, dan organisasi isi buku. Bagian permasalahan terdiri 

atas: Bab dua sampai Bab empat membahas Dasar-dasar Penilaian, 

memberikan landasan teoretis. Bab dua mengulas konsep dasar 

dan teori penilaian dan membantu pembaca dalam memahami 

pengembangan kompetensi, hasil, dan tujuan, bersama dengan 

hubungannya dengan penilaian. Selain itu, beberapa referensi 

tentang teori belajar — seperti piramida pembelajaran, yang 

menekankan konsep tersebut bagi pelajar untuk mempertahankan 

lebih banyak pengetahuan dengan melakukan sesuatu— disertakan 

untuk membantu pembaca memahami munculnya filosofi 

penilaian dalam buku ini, yang merupakan kolaborasi, filosofi yang 

berorientasi pada tindakan, berpusat pada peserta didik. Bab ini 

juga mengulas konsep penilaian yang berfokus pada pelajar dan 

pentingnya dalam mengembangkan penilaian online yang efektif.  

Bab Tiga menerapkan dasar-dasar penilaian yang tercakup 

dalam Bab dua ke dalam dunia online. Bab ini membahas 

pertanyaan-pertanyaan seperti: Bagaimana kita memberdayakan 

peserta didik untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran 

mereka di lingkungan online melalui penilaian yang baik? 

Bagaimana kita bisa membawa pembelajaran langsung ke dalam 

penilaian pembelajaran online? Bagaimana kita bisa 

menggabungkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan refleksi 

penilaian online? Bagaimana praktik penilaian online yang baik 
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dapat membantu menggerakkan siswa dari akuisisi pengetahuan 

dasar dan pengulangan untuk pengembangan sebagai praktik 

reflektif? Bab ini menegaskan bahwa penilaian yang baik dapat 

mengurangi kesenjangan antara apa yang diajarkan dan apa yang 

dipelajari. Kami membahas pengembangan rubrik sebagai sarana 

untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Bab ini juga mencakup 

cara bagaimana lingkungan online dapat digunakan untuk 

keuntungan penilaian. Topik penilaian online juga membawa 

kekhawatiran tentang plagiarisme dan kecurangan. Bab ini 

selanjutnya beralih ke pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana 

kita tahu bahwa siswa tersebut berpartisipasi dalam penilaian, 

apakah orang yang mengikuti perkuliahan? Jika kami memberikan 

ujian, dapatkah siswa dipercaya untuk tidak membuka buka saat 

ujian? Seberapa sering menyontek terjadi saat evaluasi online 

dilakukan? Bagaimana cara terbaik menangani plagiarisme? 

Bab Empat dikhususkan untuk topik perkuliahan dan 

evaluasi program berbasis tentang konsep yang disajikan 

sebelumnya dalam buku ini. Kami melihat perkuliahan dan 

program evaluasi sebagai hasil pengembangan kompetensi dan 

hasil, dan kami menganjurkan penggunaan kompetensi dan hasil 

sebagai dasar untuk praktik terbaik dalam evaluasi. 

Bab Lima, Perangkat Penilaian dan Evaluasi, bergerak 

langsung ke praktik dengan menyajikan penilaian individu dan 

teknik evaluasi, bersama dengan saran untuk penerapan dan 

penggunaannya dalam perkuliahan online. Idenya adalah untuk 

membangun repertoar keterampilan penilaian dan evaluasi yang 

melampaui yang dicoba dan benar serta meningkatkan dunia dari 

apa yang mungkin dilakukan secara online. Kami menutup 

bukunya menawarkan sumber daya tambahan yang akan 

ditemukan oleh instruktur atau desainer instruksional membantu 

karena mereka mengembangkan praktik penilaian dan evaluasi 

lebih lanjut. 
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Bagian Bab Enam, perangkat penilaian dan evaluasi pada 

bidang matematika. Bagaimana peserta didik melakukan penilaian 

terhadap materi matematika. Dan Bab Tujuh merupakan Bab 

Penutup yang berisikan kesimpulan 

Pembaca utama buku ini adalah para profesional pendidikan 

tinggi, termasuk fakultas yang terlibat dalam pengajaran online dan 

desainer instruksional dan lainnya staf pendukung akademik yang 

terlibat dalam pengembangan, desain, dan fasilitasi perkuliahan 

online. Audiens sekunder termasuk profesional lain di tingkat yang 

lebih tinggi pendidikan yang mengawasi fungsi penilaian dan 

evaluasi dalam perkuliahan online, seperti Ketua Prodi, Dekan, dan 

Administrator lainnya. Instruktur yang merancang dan mengajar 

perkuliahan online, serta desainer instruksional yang berkembang 

perkuliahan online, akan menyelesaikan buku ini dengan 

kemampuan merancang rubrik dan otoritas penilaian yang secara 

akurat mengukur prestasi dan pembelajaran siswa dan 

berhubungan langsung dengan kegiatan di perkuliahan mereka. 

Mereka akan mendapatkan repertoar dari alat penilaian yang 

melampaui penggunaan tes dan kuis dan kemampuan untuk 

mengevaluasi perkuliahan online yang melampaui “lembar 

jawaban” yang biasa diisi siswa di akhir semester. Administrator 

akan menyelesaikan buku ini dengan apresiasi dari apa yang 

mungkin dalam penilaian dan evaluasi online, dan akan mampu 

mendukung eksperimen yang lebih besar dengan teknik ini. 

Harapan kami, buku ini akan mengungkap topik penilaian 

dan evaluasi yang digunakan dalam dunia online, sehingga 

instruktur dapat merasa yakin bahwa mereka memiliki pemahaman 

yang lebih baik tentang bagaimana dan apa yang siswa ketahui 

ketika mereka masuk kelas. Meskipun banyak teknik yang kita 

diskusikan dapat diterapkan secara tatap muka mengajar juga, itu 

adalah penggunaan teknik online yang menjadi fokus ini buku. 

Mengajar secara online menciptakan lingkungan yang unik untuk 

belajar dan dengan demikian panggilan untuk ukuran penilaian 
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unik yang bekerja dengan baik di dalamnya. Kami juga berharap 

untuk lebih jauh dari teknik yang mengukur hanya apa yang dihafal 

seorang siswa dan terhadap teknik yang mengukur perolehan dan 

penerapan pengetahuan. Bagi kami, ini adalah ukuran 

pembelajaran yang benar. 
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BAB II 

MENDESAIN PEMBELAJARAN ONLINE 

 

Dewasa ini, pembelajaran online dan pengembangan 

pembelajaran online berkembang dengan baik. Kenyamanan 

pembelajaran online telah terbukti sangat menarik bagi siswa dan 

guru. Kesempatan untuk melakukan kegiatan dari rumah atau 

asrama, menghilangkan masalah lalu lintas dan parkir, 

menghilangkan masalah kepedulian anak, dan kehadiran di dalam 

kelas kapan saja telah menjadi kekuatan pendorong komunitas. 

Kenyamanan telah menjadi mantra untuk siswa dan guru. 

Kenyamanan yang tidak membuat pembelajaran online karena 

kurangnya tatap muka berakibat kombinasi dari kenyamanan dan 

ketelitian yang nampak memperkuat daya tariknya. 

Terlepas dari maraknya pembelajaran online, bukannya tanpa 

tantangan. Sebagai guru, perlu menemukan cara dalam 

pembelajaran online dan memperhatikan desain dan pembelajaran 

yang baik, guru menemukan bentuk-bentuk penilaian dari 

pekerjaan siswa seperti tes dan kuis yang membantu mereka 

dengan baik seperti pada kelas tatap muka yang mungkin tidak 

berlaku dengan baik pada kelas online. "Paradigma online 

menyatakan bahwa pembelajaran itu sendiri mungkin berbeda di 

lingkungan online dan, jika itu benar, maka metodologi untuk 

mengukurnya juga harus berbeda atau harus diukur hal-hal yang 
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sebenarnya berbeda”5. Hal ini disebabkan dalam menyampaikan 

pembelajaran online dapat mengubah lanskap pembelajaran, serta 

pendekatan dan teknik yang tidak selalu sama digunakan dalam 

kelas tatap muka, tidak masuk akal jika cara menilai pembelajaran 

dan evaluasi siswa belajar tidak berubah? Selanjutnya seiring 

dengan peningkatan yang cukup drastis dalam pembelajaran online 

dan perhatian tentang penilaian yang efektif telah meningkat 

kekhawatiran tentang kejujuran akademis, mengajukan pertanyaan 

seperti “Apakah siswa yang telah memprogramkan mata kuliah 

tertentu adalah siswa yang berpartisipasi, mengikuti ujian dan kuis, 

menulis makalah, dan sebagainya?  Bagaimana caranya, sebagai 

seorang pengajar tahu bahwa siswa benar-benar mengerti dan bisa 

menerapkan materi yang guru ajarkan jika guru tersebut tidak 

dapat melihatnya? Bagaimana cara memastikan bahwa siswa tidak 

akan menyontek saat ujian atau penilaian lain di pembelajaran 

online yang dilakukan oleh pengajar tersebut? Bagaimana cara 

menangani plagiarisme online pada hasil pekerjaan siswa? 

Meskipun telah membawa kenyamanan, pembelajaran online 
juga membawa keprihatinan dan himbauan untuk melampaui cara 
tradisional dengan mengidentifikasi apa yang siswa ketahui selama 
dan di akhir pembelajatan. Ilmu filoshofi dasar dan pendekatan 
penilaian mungkin tidak berubah, tetapi teknik yang digunakan 
untuk sampai ke sana kemungkinan akan berbeda 

 

A. MENGEMBANGKAN STANDAR PENILAIAN 

Dunn, Morgan, O 'Reilly, dan Parry mencatat bahwa salah 

satu masalah dengan mengembangkan kebijakan penilaian yang 

berpusat pada siswa dan otentik adalah penilaian dari sebuah 

proses itu sendiri yang sarat nilai, tidak peduli bagaimana penilai 

berusaha untuk membakukannya. Masalah tidak membaik saat kita 

                                                             
5 John Milam, Richard A. Voorhees, and Alice Bedard-Voorhees, 

“Assessment of Online Education: Policies, Practices, and 
Recommendations,” New Directions for Community Colleges 2004, no. 126 
(2004): 73–85. 
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beralih ke online, karena adanya kebutuhan untuk berkembang 

sebagai tolok ukur penyelesaian siswa dari apa yang disebut penulis 

"dapat dilaksanakan hasil belajar”6 yang sejalan dengan dasar 

pengetahuan tertentu pada area konten serta profesi yang 

dilayaninya. Lebih lanjut, mereka mencatat kekhawatiran tersebut 

tentang perlu penilaian “tentang tingkat keterampilan dan 

pengetahuan yang sesuai dan tentang kerangka analitis, 

metodologis, dan teoritis yang tepat dari referensi dan aplikasinya. 

Pemahaman profesional semacam ini adalah belum tentu adanya 

fitur eksplisit dari profesi akademis”7. Dunn, Parry, dan Morgan, 

lebih lanjut mencatat bahwa standar bervariasi dengan profesinya. 

Itu yang disebut ilmu lunak, seperti humaniora dan ilmu sosial dan 

perilaku, yang menuntut interpretasi teori yang mendasari disiplin 

ilmu tersebut8.  

Dalam bidang ini, kriteria penilaian tidak boleh terlalu tepat 

atau kaku, sebagai dasar argumen yang memberikan wawasan baru 

merupakan tolak ukur kinerja yang baik. Namun ilmu sains, 

penilaian umumnya terdiri dari penerapan pengetahuan dan 

keterampilan. Meskipun pengembangan pengetahuan baru 

diterapkan, keterampilan yang digunakan siswa untuk menerapkan 

apa yang dipelajari itulah yang penting. Penulis mencatat, 

“Penilaian kompetensi tergantung pada sejauh mana konvensi dan 

nilai disipliner disorot melalui kriteria penilaian".  

Kemudian instruktur dan penilai lainnya, harus memiliki 

pengetahuan tentang praktik terbaik dalam penilaian dan cara 

mengembangkan standar dan tolok ukur berdasarkan konten dan 

konteks profesional tempat konten tersebut berada. Hal yang sama 

berlaku dengan evaluasi perkuliahan dan program online, 

                                                             
6 Lee Dunn et al., The Student Assessment Handbook: New Directions in 

Traditional and Online Assessment (Routledge, 2003). 
7 Dunn et al. 
8 Lee Dunn, Chris Morgan, and Sharon Parry, “Seeking Quality in 

Criterion Referenced Assessment,” 2002. 
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apaadanya praktik terbaik dalam perkuliahan dan evaluasi 

program?  Bagaimana praktik tersebut selaras dengan apa yang 

diminta di bidang yang terkait dengan perkuliahan dan program? 

Untuk mengatasi topik yang terkadang rumit ini, pertama-
tama kita akan meninjau beberapa dasar-dasar penilaian yang harus 
memandu praktik penilaian di lingkungan apa pun sehingga 
membentuk dasar praktik terbaik dalam penilaian dan perkuliahan 
atau program evaluasi dalam lingkungan apa pun seperti online, 
tatap muka, atau hibrid. Kami kemudian akan berbalik untuk 
diskusi kegiatan pembelajaran dalam perkuliahan dan bagaimana 
hal itu berhubungan dengan penilaian, disertai dengan diskusi 
tentang pengajaran dan penilaian yang berfokus pada peserta didik 

 

B. MEMPELAJARI DASAR-DASAR PENGAJARAN 

Magennis dan Farrell menawarkan definisi mengajar ini: 

“mereka mengartikan serangkaian kegiatan yang memungkinkan 

terjadinya pembelajaran”9. Fink mencatat lebih lanjut bahwa 

mengajar bukan tentang memberikan instruksi, tetapi tentang 

progran pembelajaran10. Menurut Fink belajar diartikan sebagai 

perubahan - agar pembelajaran terjadi, pelajar perlu mengalami 

beberapa bentuk perubahan. Meskipun kedengarannya sangat 

sederhana untuk dipahami di permukaan, kegiatan mengajar terikat 

dan berhubungan antara pembelajaran dan penilaian yang cukup 

kompleks. Sebelum instruktur dapat memulai pengembangan 

aktivitas online yang baik dan penilaian, dia harus memiliki 

pemahaman yang kuat tentang bagaimana penilaian yang cocok 

dengan skema pengembangan perkuliahan serta komponen yang 

dikompensasi. Instruktur perlu memahami hasil pembelajaran, 

                                                             
9 Saranne Magennis and Alison Farrell, “Teaching and Learning 

Activities: Expanding the Repertoire to Support Student Learning,” 
Emerging Issues in the Practice of University Learning and Teaching 1 (2005). 

10 L. Dee Fink, “What Is Significant Learning,” University of Oklahoma 
Significant Learning Website, Program for Instructional Innovation at the University of 
Oklahoma, 2003. 
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pentingnya mereka melakukan proses pembelajaran, 

perkembangan mereka, dan bagaimana mencapainya. Komponen-

komponen dalam membuat desain perkuliahan yang sering disebut 

sebagai kompetensi, hasil, dan tujuan. Meskipun istilah-istilah ini 

mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, instruktur sering tidak 

akurat membedakan di antaranya. Ada perbedaan antara istilah-

istilah ini, bagaimanapun, dan penilaian masing-masing berbeda. 

Itu perbedaannya adalah sebagai berikut: 

 

Tujuan: Apa yang akan dipelajari siswa, umumnya pada akhir 

unit penelaahan 

Hasil: Apa yang siswa akan dapat ketahui atau lakukan, 

umumnya di akhir perkuliahan 

Kompetensi: Bagaimana siswa mendemonstrasikan pengetahuan 

atau perolehan keterampilan, akhirnya di akhir program studi 

 

Ketiganya membentuk satu kesatuan dari tingkat program ke unit 

tingkat perkuliahan. Kompetensi membentuk fondasi, dengan hasil 

dan tujuan mengalir dari mereka. Gambar 2.1 mengilustrasikan 

konfigurasi ini. 

 

1. Kompetensi 

Jones, Voorhees, dan Paulson mendefinisikan kompetensi 

sebagai "kombinasi antara keterampilan, kemampuan, dan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tertentu”11. 

Kompetensi mendukung hubungan dinamis antara mengetahui 

dan mengekspresikan. Mereka bersifat pengembangan, yang 

sebagian menjelaskan mengapa kompetensi dapat didefinisikan 

                                                             
11 Elizabeth A. Jones and Richard A. Voorhees, “Defining and 

Assessing Learning: Exploring Competency-Based Initiatives. Report of the 
National Postsecondary Education Cooperative Working Group on 
Competency-Based Initiatives in Postsecondary Education. Brochure [and] 
Report.,” 2002. 
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ditingkat terprogram, pada saat siswa menyelesaikan program 

studi, apa pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan yang kita 

harap akan mereka miliki? Saat mereka meninggalkan kampus, 

lulus dari jurusan mereka, apa yang kita ingin lihat atau lakukan? 

 

 
Gambar 2.1 Model Pengembangan Kuliah 

(Sumber: Palloff dan Pratt, 2008) 

 

Sekarang kita akan melihat bagaimana ini bekerja dalam desain 

perkuliahan untuk menggunakan media apapun. 

 

Kompetensi mengasumsikan bahwa siswa akan memperoleh 

pengetahuan yang lebih besar tentang siapa mereka sebagai pelajar 

saat mereka menyelesaikan program studi atau mengambil berbagai 

perkuliahan di dalamnya satu institusi, apapun cara pengirimannya. 

Melalui fokus pada persaingan bahwa gagasan Fink12 perubahan 

signifikan dalam kehidupan pelajar datang bermain. Penetapan 

kompetensi mengasumsikan bahwa peserta didik akan memasuki 

program pada satu titik, kesempatan belajar yang alami 

memungkinkan mereka untuk berubah dan tumbuh sebagai pelajar 

                                                             
12 Fink, “What Is Significant Learning.” 

Misi Universitas 

Kompetensi Program Studi 
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dan profesional, dan keluar dari program dengan cara yang sangat 

berbeda tempat dari mana mereka memulai. Ada asumsi yang 

mendasari perubahan itu akan bertahan lama dan signifikan bagi 

pelajar. 

Pembentukan kompetensi memberikan langkah pertama 

dalam siklus kebaikan desain perkuliahan. Dunn, Morgan, O 

'Reilly, dan Parry membahas pentingnya cara memastikan 

keselarasan dalam hal praktik penilaian yang baik, bahwa setiap 

hasil atau tujuan pembelajaran yang dikembangkan di tingkat 

perkuliahan perlu mencerminkan kompetensi yang telah 

ditentukan di tingkat program13. Mereka menggambarkan 

konfigurasi yang lebih luas, seperti yang kami sajikan dalam 

Gambar 2.1, yang dimulai dengan misi universitas dan 

menghubungkannya dengan atribut yang diinginkan lulusan dari 

institusi. Ini menginformasikan pengembangan kompetensi, yang 

kemudian menginformasikan pengembangan hasil perkuliahan 

yang harus berhubungan langsung dengan kompetensi yang 

ditentukan. Hasil perkuliahan, menurut Dunn dkk14, harus 

mencerminkan keterampilan dan pengetahuan disiplin yang 

dibutuhkan edge, bersama dengan refleksi nilai dan tradisi disiplin 

itu. 

Meskipun tampak rumit pada awalnya, saat instruktur 

mengembangkan perkuliahan, dia atau dia harus mampu 

memetakan tujuan pembelajaran untuk satu unit pembelajaran; 

untuk Misalnya, untuk kompetensi program yang lebih besar yang 

diupayakan oleh lembaga untuk memastikan bahwa siswa 

berprestasi. Dengan demikian, pengembangan kompetensi juga 

memberikan landasan bagi program evaluasi, topik yang akan kita 

bahas di Bab Tiga. Dengan konsep penyelarasan sebagai fondasi, 

sekarang kita dapat melihat apa yang diperlukan untuk merancang 

                                                             
13 Dunn et al., The Student Assessment Handbook. 
14 Dunn et al. 
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perkuliahan yang menggabungkan prinsip-prinsip ini dan dimana 

penilaian juga sejalan. 

 

2. Hasil 

Setelah kompetensi ditetapkan, tingkat fokus berikutnya 

adalah pengembanganm hasil tertentu saja. Hasil perkuliahan 

penting karena membantu siswa penyok belajar lebih efektif dan 

memperjelas apa yang dapat diharapkan siswa dari mengambil 

perkuliahan. Selain itu, mereka membantu instruktur untuk 

merancang materi. 

 

Keterampilan utama - Secara khusus terkait dengan kompetensi 

yang ditetapkan untuk program dari belajar. 

 

Hasil yang ditulis dengan baik terdiri dari tiga bagian: 

 

Perilaku - Hasil yang dijelaskan dalam istilah kinerja 

Kriteria - Seberapa baik atau seberapa sering seorang siswa 

harus berprestasi agar dinilai memadai 

Kondisi - Kondisi di mana siswa diharapkan untuk tampil 

 

Ketika kita melihat hasil dengan cara ini, hubungannya 

dengan penilaian menjadi lebih jelas. Setiap kali pengembang 

perkuliahan terkait menulis hasil, dia harus bertanya, “Apakah hasil 

ini jelas berkomunikasi dengan perilaku yang diinginkan untuk menjadi 

tercapai? Perilaku tersebut kemudian menjadi fokus asesmen. 

Mengikuti contoh memecahkan apa yang baru saja kita diskusikan 

dalam hal mengembangkan poses hasil yang jelas untuk kelas 

matematika: 

 

Kondisi: Dengan adanya sekumpulan data, siswa akan mampu 

menghitung standar penyimpangan. 

Perilaku: Siswa akan mampu menghitung simpangan baku. 
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Kriteria (tersirat): Jumlah yang dihitung akan benar. 

 

Dalam contoh ini, perilaku yang ingin dicapai jelas, dan 

penilaiannya memperhitungkan tidak hanya jawaban yang benar 

tetapi juga proses di mana jawaban telah dihitung. Siswa kemudian 

memahami bahwa proses dalam hal ini kasus sama pentingnya 

dengan produk, karena itulah yang dikomunikasikan melalui hasil 

perkuliahan. 

Tugas penting lainnya dalam menulis hasil adalah pemilihan 

bahasa yang jelas dan menunjukkan perilaku yang diinginkan dari 

siswa. Kata kerja yang menunjukkan tindakan cate harus 

digunakan. Kata kerja yang tidak jelas, seperti mengerti, belajar, atau 

tahu tentang harus dihindari demi kata kerja seperti mendeskripsikan, 

mendiskusikan, menyatakan kembali, analisis, mensintesis, dan sejenisnya. 

Singkatnya, agar efektif, hasil pembelajaran yang baik datang 

adalah  

 Konsisten dengan tujuan kurikulum (kompetensi yang ingin 

dicapai) 

 Dinyatakan dengan jelas 

 Terukur 

 Realistis dan bisa dilakukan 

 Sesuai dengan level pelajar 

 Berfokus pada hasil penting yang diinginkan di akhir 

perkuliahan daripada hal-hal kecil. 

 

3. Unsur Desain Perkuliahan yang Baik 

Seperti halnya pengembangan kompetensi dan hasil, dan 

penggunaannya sebagai sebuah yayasan, desain atau 

pengembangan perkuliahan yang baik dimulai dengan tujuan akhir. 

Dengan kata lain, apa yang kita ingin pelajar ketahui atau lakukan 

pada akhirnya perkuliahan yang selaras dengan apa yang kami 

inginkan agar mereka dapat tampil secara profesional kapan 

mereka keluar dari program? Hasil perkuliahan ini harus dapat 
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diukur dan dapat diamati dalam perilaku siswa atau penerapan 

materi pelajaran. Dengan outcome sebagai fondasi, kami kemudian 

dapat mulai membuat siklus desain perkuliahan itu termasuk 

menentukan siapa siswa kami - karakteristik apa yang 

kemungkinan besar mereka miliki memiliki? Berapa banyak 

pengetahuan tentang perkuliahan ini yang akan mereka bawa 

bersama mereka di Mulailah? Apakah ini perkuliahan dasar atau 

perkuliahan yang datang lebih jauh dalam urutan perkuliahan 

tentang topik ini? Mengetahui siapa siswa kami dan bagaimana 

mereka belajar-sebuah topik kita akan membahasnya nanti di bab 

ini - membantu kita merancang perkuliahan yang bersifat pelajar 

terfokus dan terpusat - ciri khas pengembangan perkuliahan online 

yang baik. 

Setelah kami memiliki pemahaman yang baik tentang apa 

yang ingin kami capai di perkuliahan dan kepada siapa perkuliahan 

akan disampaikan, kita bisa mulai menangani tugas dari meletakkan 

perkuliahan dalam unit dan menentukan apa yang akan dicapai 

setiap. Tujuannya di sini adalah untuk menghubungkan tujuan unit 

dengan hasil keseluruhan perkuliahan - dengan kata lain, 

bagaimana unit ini berfungsi untuk memenuhi hasil perkuliahan? 

Tujuan dari setiap unit harus mendorong perkembangan kegiatan – 

apa yang dapatkah kita meminta siswa untuk melakukan itu 

menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tujuan untuk unit dan 

akhirnya hasil dari perkuliahan tersebut? Setiap kegiatan 

perkuliahan (mungkin dengan pengecualian tugas membaca) harus 

memiliki penilaian terhubung dengannya yang menunjukkan 

penguasaan konsep dalam unit dan juga tautan untuk demonstrasi 

penguasaan hasil perkuliahan. Gambar 2.2 menggambarkan siklus 

yang baru saja  kami perjelas.  

Gambar 2.2 merupakan contoh perkuliahan tingkat 

pascasarjana di master program dalam manajemen organisasi, 

ditulis dan dirancang oleh salah satu penulis, yang menunjukkan 

penyelarasan kompetensi dengan hasil tujuan pembelajaran unit. 
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Hanya satu unit yang disajikan dalam contoh ini. Namun, 

keselarasan harus terlihat di semua unit perkuliahan. 

 

 
Gambar 2.2. Siklus dari Desain Perkuliahan 

(Sumber: Palloff dan Pratt, 2008) 

 

C. DESKRIPSI PERKULIAHAN — KETAHANAN 

UNTUK MENGGANTI 

Perkuliahan ini memberikan pemahaman tentang perubahan 

dan perlawanan berubah dari individu, kelompok, dan tingkat 

organisasi. Ini berfokus pada tanda dan gejala perlawanan dan 

bagaimana menghargai perlawanan sebagai katalis dan kekuatan 

kreatif. Kami akan memeriksa masalah kekuasaan, politik, 

ketakutan, dan kerugian sering dikaitkan dengan penolakan 

terhadap perubahan dan kemauan menekankan resistensi terhadap 

perubahan dalam konteks transisi dan perubahan. Kami akan 

mengeksplorasi berbagai teori perubahan dan teknik dan intervensi 

untuk bekerja dengan perlawanan di berbagai pengaturan 

organisasi. Selain itu, kami akan mengeksplorasi cara-cara yang 

dengannya perubahan bisa dicapai tanpa menimbulkan 

perlawanan. 

Tujuan Pembelajaran 

(Lulusan dan 

Kompetensi Prodi) 

Karakteristik 

Peserta Didik 
Penilaian 

Peserta Didik 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Pembelajaran  

Per-Matakuliah 
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Beberapa pertanyaan yang akan kita bahas dalam perkuliahan 

ini adalah 

1. Bagaimana berbagai model perubahan mempengaruhi 

individu, tim, dan perilaku organisasi? 

2. Apa saja sinyal kunci, gejala, dan penyebab yang mendasari 

perlawanan? 

3. Bagaimana perlawanan dapat dilihat dan dipahami sebagai 

kreatif dan kekuatan katalitik? 

4. Bagaimana proses perubahan dimulai dan dikelola sehingga 

resistensi tidak terjadi? 

5. Bagaimana saya mengenali dan secara pribadi menanggapi 

perubahan dan penolakan? 

6. Intervensi apa yang efektif ketika menghadapi penolakan 

perubahan? 

7. Apa peran konsultan, pemimpin tim, dan anggota tim dalam 

menghadapi perlawanan? 

 

Kompetensi Prodi: 

Program Studi — nilai, penelitian, dan professional praktik 

— diintegrasikan ke dalam kurikulum dan pendekatan kami 

pengembangan profesional. Konsep teoritis kunci berikut dan 

praktik organisasi dijalin ke dalam setiap perkuliahan OMD. 

 Penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa, dialog 

kolaboratif, kepemimpinan bersama, dan integrasi berbagai 

perspektif untuk dikembangkan kompetensi pribadi dan 

organisasi dalam sistem manusia. 

 Pengembangan organisasi berkelanjutan yang menyediakan 

makanan untuk kehidupan anggota, pelanggan, dan komunitas 

mereka dan lingkungan yang mereka pengaruhi.  

 Lingkungan belajar yang aman dan mendukung yang mencakup 

kreativitas, refleksi, keragaman, budaya, pemikiran sistem, dan 

professional praktek manajemen dan pengembangan organisasi 

dalam semua cara lembaga dan organisasi. 
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 Pendekatan sarjana/praktisi yang menghargai aplikasi praktis 

teori organisasi, pemikiran kritis, dan penulisan ilmiah. 

 Kurikulum berpusat pada siswa yang dibangun di atas kekuatan 

siswa dan kualitas kepemimpinan. 

 

Hasil Perkuliahan: 

• Kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan teknik 

manajemen perubahan di tempat kerja. 

• Kemampuan untuk merancang intervensi untuk mengatasi 

penolakan terhadap perubahan di pengaturan organisasi. 

• Memperoleh pemahaman tentang diri sebagai instrumen dalam 

perubahan proses. 

• Apresiasi konsep historis dan kontemporer resistensi untuk 

mengubah dan mengubah manajemen. 

• Menunjukkan pemahaman tentang perubahan dan penolakan 

terhadap perubahan individu, kelompok, dan organisasi. 

• Apresiasi perlawanan sebagai katalisator dan kekuatan kreatif. 

• Menunjukkan pemahaman tentang peran agen perubahan di 

proses perubahan. 

 

Tujuan Unit: 

• Mempresentasikan persamaan, perbedaan, kekuatan, dan 

batasan tradisi model ditional manajemen perubahan organisasi 

dalam hal. 

• menimbulkan atau mengurangi resistensi. 

• Menilai aplikasi praktis dari model di tingkat organisasi. 

• Meneliti, mengeksplorasi, dan mempresentasikan model 

perubahan dan penolakan baru di tingkat individu dan 

organisasi. 
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Penilaian: 

• Penilaian 1 — Review skenario perubahan yang disediakan 

dalam perkuliahan terkait Sumber Daya. Anda akan diberi mitra 

untuk aktivitas ini. Dengan rekan Anda, presentasikan dan 

diskusikan satu teori dari bacaan tersebut yang menurut Anda 

paling baik berlaku untuk skenario ini dan kemungkinan besar 

akan mengurangi penolakan untuk berubah, bersama dengan 

alasan mengapa Anda melakukannya, dan berpikir ini adalah 

pendekatan terbaik. Kembangkan respons yang terkonsolidasi 

dan posting ke papan diskusi. Tanggapi tanggapan satu tim lain. 

• Penilaian 2 — Masing-masing dari Anda akan melakukan 

pencarian di perpustakaan atau internet (atau keduanya) untuk 

pendekatan terhadap perlawanan dari bidang selain bisnis 

seperti psikologi atau pendidikan). Tampilkan pendekatan itu 

dalam esai singkat dan kemudian diskusikan penerapannya pada 

skenario yang sama dengan Anda berdiskusi dengan pasangan 

Anda. 

 

Ketika penilaian selaras dengan kompetensi, hasil, tujuan 

pembelajaran, dan kegiatan perkuliahan, tugas penilaian menjadi 

tidak terlalu rumit dan siswa kepuasan penyok dengan proses 

pembelajaran meningkat15. Selain itu, pemahaman siswa tentang 

tujuan perkuliahan disemua program pembelajaran tumbuh secara 

signifikan. 

 

1. Aktivitas yang Meningkatkan Retensi Pengetahuan 

Dalam memikirkan tentang mendesain asesmen, hal ini juga 

penting untuk diingat bagaimana orang belajar dan kegiatan apa 

                                                             
15 Chris Morgan and Meg O’Reilly, Assessing Open and Distance Learners 

(Routledge, 2020). 
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yang berkontribusi pada retensi pengetahuan. Kolitch dan Dean16 

menyarankan dua model pengajaran teoritis: transmisi model, di 

mana instruktur menyampaikan informasi dan pelajar 

menyerapnya, dan apa yang penulis sebut model kritis terlibat, di 

mana pengajaran dan belajar dipandang sebagai dialog kreatif. 

Model kritis lebih memperhatikan dirinya sendiri dengan fungsi 

pembelajaran dan fokus pada pembelajar, sedangkan transmisi 

model lebih fokus pada pengajaran dan fokus instruktur. Sebagian 

besar apa yang ada dalam penilaian tradisional didasarkan pada 

model transmisi. Namun, bentuk pengajaran yang dilakukan secara 

online lebih sejalan dengan terlibat model kritis. 

Piramida Pembelajaran, memberikan informasi tentang 

perkembangannya aktivitas yang berkontribusi pada perolehan dan 

retensi pengetahuan, dan membantu menginformasikan penilaian 

yang baik. Selain itu, tingkat teratas piramida mencerminkan model 

transmisi pengajaran, sedangkan tingkat yang lebih rendah 

mencerminkan model kal. Ini mengikuti instruksi yang didasarkan 

pada model kritis yang terlibat harus menggunakan penilaian yang 

selaras dengan bentuk pengajaran itu. Tingkat yang lebih rendah 

dari piramida mencakup diskusi, berlatih sambil melakukan - juga 

dikenal sebagai penilaian otentik - dan mengajar orang lain. 

Menggunakan aktivitas ini sebagai promosi penilaian pelajar - 

instruksi berpusat, dimana konstruksi pengetahuan dan ing adalah 

yang terpenting. 

Dari meninjau piramida dan mempertimbangkan konsep 

teoritis dari pengajaran kritis yang terlibat, menjadi jelas bahwa apa 

yang kami sebut penilaian otentik - yaitu, penilaian yang 

mendorong peserta didik untuk benar-benar melakukan kadang hal 

untuk menunjukkan perolehan pengetahuan daripada mengikuti 

tes atau kuis bukan hanya indikator akuisisi pengetahuan yang 

                                                             
16 Elaine Kolitch and Ann V. Dean, “Student Ratings of Instruction 

in the USA: Hidden Assumptions and Missing Conceptions about ‘good s 
Teaching,” Studies in Higher Education 24, no. 1 (1999): 27–42. 
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lebih baik tetapi juga lebih mungkin selaras dengan hasil dan 

kompetensi, dan itu juga berkontribusi pada retensi pengetahuan 

yang diperoleh. 

Barnett17 mencatat bahwa dalam pendidikan tinggi siswa 

harus mampu (1) mendapatkan pemahaman konsep yang 

mendalam, (2) konsep kritik, (3) melakukan itu kritik di depan 

orang lain, (4) melakukan penyelidikan independen, (5) refleksi diri, 

dan (6) terlibat dalam dialog terbuka. Model transmisi tidak 

memungkinkan perkembangan peserta didik dengan cara ini, juga 

tidak bergantung pada pilihan ganda atau pengujian benar /salah 

sebagai penilaian. Konsekuensinya, dalam pertimbangan 

bagaimana siswa belajar dan mempertahankan pengetahuan, saat 

instruktur merancang kegiatan perkuliahan dan penilaian terkait 

mereka, mereka perlu memfokuskan upaya mereka di tingkat yang 

lebih rendah belajar piramida. 

 
Gambar 2.3. Piramida Belajar 

(Sumber: Palloff dan Pratt, 2008) 

 

 

                                                             
17 Ronald Barnett, The Idea of Higher Education (McGraw-Hill 

Education (UK), 1990). 
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2. Taksonomi Bloom 

Hasil dan kegiatan belajar umumnya dibuat dengan 

memperhatikan memindahkan siswa dari pemahaman konsep 

dasar ke kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep tersebut 

dalam lingkungan profesional atau akademis, dengan kemampuan 

untuk mengevaluasi konsep setelah diterapkan - dengan kata lain, 

dari apa keterampilan tingkat rendah ke keterampilan tingkat 

tinggi. Untuk menyelesaikan ini, banyak pendidik telah beralih ke 

Taksonomi Bloom tentang tujuan pendidikan (Bloom & 

Krathwohl)18. Taksonomi Bloom menjabarkan tingkat hasil dalam 

hal peningkatan kompleksitas, yang membangun satu sama lain, 

dan untuk kegiatan dan penilaian mana yang dapat dipetakan. 

Gambar 1.4 mengilustrasikan level-level tersebut dalam taksonomi. 

Untuk menulis hasil perkuliahan dan kegiatan penilaian yang 

sesuai dengan level Bloom, seorang instruktur akan menentukan 

tingkat kognitif dari hasil yang diinginkan dan kemudian pilih kata 

kerja tindakan yang mengukur hasil pada tingkat itu. Itu tidak bisa 

berakhir- menekankan bahwa pilihan kata kerja sangat penting 

untuk mengukur hasil. Terlalu sering kita telah melihat kata kerja 

membahas atau memahami digunakan dalam hasil yang harus 

ditujukan keterampilan tingkat tinggi. Untuk membantu pembaca 

dalam mengembangkan hasil yang baik dan terukur, kami 

menawarkan contoh kata kerja tindakan yang mengukur setiap 

tingkat taksonomi. 

 

Pengetahuan: 

Kemampuan untuk mengingat materi yang dipelajari sebelumnya; 

mengetahui fakta, metode, dan Prosedur; dan mengetahui konsep 

dan prinsip dasar 

                                                             
18 Benjamin Samuel Bloom, “Taxonomy of Educational Objectives: 

The Classification of Educational Goals,” Cognitive Domain, 1956. 
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Kata kerja: definisikan, label, ingat, ulangi, urutan, daftar, kutipan, 

cocokkan, negara bagian, kenali, identify, baca 

Jawab pertanyaan: Siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana? Bagaimana 

Anda mendefinisikan...? 

 

 
Gambar 2.4. Taksonomi Bloom 

Sumber: Palloff dan Pratt, 2008) 

 

Tugas atau penilaian yang mungkin: membaca dan diskusi 

kegiatan, tes, dan kuis; ringkasan membaca; pekerjaan rumah 

diperoleh dari membaca teks atau penyampaian konten, seperti 

mendengarkan ceramah atau meninjau halaman web. 

 

Pemahaman: 

Kemampuan memahami arti materi, menginterpretasikan bagan 

dan grafik, memperkirakan konsekuensi masa depan yang tersirat 

dalam data. 

Kata kerja: mendeskripsikan, mendiskusikan, menyatakan kembali, 

meringkas, memparafrasekan, melaporkan, mengulas, di bawah berdiri, 

menjelaskan, mengidentifikasi, menemukan, mengungkapkan, mengenali 

Jawab pertanyaan: Apa gagasan utamanya? Bagaimana Anda akan 

meringkasnya? Berikan contoh. . . 
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Penugasan atau penilaian yang mungkin: ringkasan yang 

membutuhkan paraphrase presentasi materi, lisan atau tertulis, 

internet atau kegiatan pencarian perpustakaan, WebQuests. 

 

Aplikasi: 

Kemampuan untuk menggunakan informasi yang dipelajari dalam 

situasi baru, pemecahan masalah, solusi tions yang memiliki 

"jawaban terbaik"; untuk mendemonstrasikan penggunaan 

prosedur yang benar; untuk menerapkan hukum atau teori ke 

situasi praktis  

Kata kerja: menilai, mendemonstrasikan, memeriksa, membedakan, 

menetapkan, menunjukkan, melaporkan, melaksanakan, menentukan, 

menghasilkan, memecahkan, menggambar, menafsirkan, menyediakan, 

menggunakan, memanfaatkan, menulis, mengilustrasikan, mengoperasikan, 

mendramatisir, membuat sketsa, menerapkan Jawab pertanyaan: 

Bagaimana xx adalah contoh yy? Bagaimana xx berhubungan dengan yy? 

Mengapa xx penting? 

 

Tugas atau penilaian yang mungkin: demonstrasi; makalah 

penelitian itu menerapkan konsep; pengembangan situs web atau 

wiki; aktivitas akuarium; otorisasi penilaian tic yang membutuhkan 

penerapan materi ke situasi kehidupan nyata, seperti itu sebagai 

studi kasus atau simulasi 

 

Analisis: 

Kemampuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian komponen 

pengetahuan, untuk memahami strukturnya dan komposisi, untuk 

mengenali kesalahan logis dalam penalaran, untuk membuat 

perbedaan antara fakta dan kesimpulan 

Kata kerja: menganalisis, menggambarkan, membedakan, membedakan, 

membedakan, memeriksa, mempertanyakan, menyimpulkan, mendukung, 

membuktikan, menguji, bereksperimen, mengkategorikan, menulis, menilai, 

menghitung, mengkritik, membandingkan, membedakan, menghubungkan 
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Jawab pertanyaan: Apa sajakah bagian atau fitur xx? Klasifikasikan 

sesuai Kepada...? Garis besar / diagram. . . Bagaimana xx dibandingkan 

atau kontras dengan yy? Apa bukti ada untuk…? 

 

Penugasan atau penilaian yang mungkin: eksperimen, kritik, 

perbandingan esai dan konsep yang kontras, tugas penelitian yang 

membutuhkan real di luar teks, debat, blog yang ditugaskan 

 

Sintesis (Perpaduan): 

Kemampuan untuk secara kreatif menerapkan pengetahuan ke 

bidang baru, untuk mengintegrasikan pengetahuan baru, untuk 

menulis makalah atau pidato yang berargumentasi dengan baik, 

untuk mengusulkan desain penelitian menguji hipotesis 

Kata kerja: menyusun, mengkategorikan, menghasilkan, menegosiasikan, 

merekonstruksi, mengatur ulang, merevisi, 

memvalidasi, mengatur, merencanakan, mengusulkan, menyiapkan, menulis, 

mengganti, memulai, mengekspresikan, menyusun, modifikasi, desain, buat, 

bangun, rancang, integrasi, buat, kumpulkan, kelola 

Jawab pertanyaan: Dari apa Anda menyimpulkan atau memprediksi…? 

Ide apa dapatkah kamu menambahkan…? Bagaimana Anda akan 

membuat atau mendesain…? Apa yang mungkin terjadi jika Kamu...? 

Solusi apa yang akan Anda sarankan? 

 

Penugasan atau penilaian yang mungkin: proyek kelompok 

kecil, kegiatan jigsaw, proposal, wiki. 

 

Evaluasi: 

Kemampuan untuk menilai nilai bukti atau materi untuk tujuan 

tertentu 

Kata kerja: menilai, mengkritik, menilai, membantah, membenarkan, 

membela, menafsirkan, mendukung, menilai, evaluasi, kritik, review, tulis, 

menilai, mengukur, memilih, nilai, menghitung, merevisi, menilai, memilih 
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Jawab pertanyaan: Apakah Anda setuju…? Apa yang Anda 

pikirkan…? Apa yang paling penting….? Prioritaskan dan berikan alasan 

untuk. . . Keputusan membuat - apa alasan Anda…? Kriteria penilaian. 

 

Tugas atau penilaian yang mungkin: debat, kritik, proyek 

penelitian tindakan dll, tinjauan sejawat makalah 

 

Diskusi dan ilustrasi ini tentang bagaimana hasil dan penilaian 

mungkin dikaitkan dengan Taksonomi Bloom tidak dimaksudkan 

untuk menganggap penilaian dengan indikasi bahwa semua hasil 

dan penilaian harus ditulis pada tingkat tertinggi sintesis dan 

evaluasi. Sebaliknya, instruktur harus sekali lagi memikirkannya apa 

yang dia ingin siswa lakukan, pikirkan, ketahui, atau lakukan di 

akhir perkuliahan, dan kemudian hubungkan pemikiran tersebut ke 

tingkat yang sesuai di Taksonomi Bloom yang mereka wakili. 

Misalnya, perkuliahan pengantar mungkin memiliki hasil dan 

penilaian yang tidak melampaui tingkat pemahaman, sedangkan 

mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang melanjutkan 

studinya cenderung berisi hasil dan aktivitas yang mungkin 

mencakup taksonomi. Kapan diakui sebagai proses perkembangan, 

penggunaan taksonomi dapat membantu dalam menentukan hasil 

yang sesuai dengan tingkat perkuliahan (pengantar ahli) serta 

tingkat peserta didik. 

 

3. Penilaian 

Ketika fokus perkuliahan tetap pada hasil dan kapan 

tugasnya dirancang untuk memperoleh jenis pembelajaran yang 

diinginkan, tugas penilaian menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, 

tugas harus (1) sejalan dengan jenis pembelajaran yang diinginkan, 

(2) masuk akal dalam hal beban kerja, (3) bersikap strategis 

ditempatkan di perkuliahan, dan (4) mempertahankan 

pembelajaran yang berkelanjutan. Selanjutnya petunjuk arah untuk 

menyelesaikan penilaian perlu jelas dan tidak ambigu untuk 
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meminimalkan kebingungan siswa dan memaksimalkan 

penyelesaian tugas yang berhasil. Walvoord dan Anderson 

menyatakan, “Siswa akan menyelesaikan tugas yang mereka 

pikirkan yang Anda buat, bukan tugas yang sebenarnya Anda buat. 

Dengan samar atau ambigu instruksi, Anda menjalankan risiko 

meminta siswa menarik dari pembelajaran sebelumnya itu mungkin 

tidak relevan atau diinginkan dalam situasi Anda”19.  

Fakultas sering mencatat bahwa mereka ingin membantu 

siswa mengembangkan kemampuannya menganalisis, mensintesis, 

dan berpikir kritis - keterampilan tingkat tinggi dari Taksonomi 

Bloom. Namun, penugasan dalam suatu perkuliahan mungkin 

tidak sejalan dengan tujuan tersebut, dan akibatnya tugas penilaian 

dan pemberian nilai menjadi sulit. Walvoord dan Anderson20 lebih 

lanjut merekomendasikan penggunaan penilaian skala atau rubrik 

(yang akan kita bahas lebih dalam di Bab Dua) yaitu penugasan - 

spesifik dan dirancang dengan kriteria yang sangat eksplisit. Ketika 

siswa penyok memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam 

tugas, produk akhir diterima sesuai harapan instruktur, dan nilai 

akhir dapat dinilai menggunakan kriteria yang dikembangkan untuk 

tugas itu. Walvoord dan Anderson lebih jauh perhatikan bahwa 

umpan balik formatif yang berkelanjutan pada pekerjaan siswa jauh 

lebih berharga daripada menunggu untuk memberikan umpan 

balik yang ekstensif tentang tugas akhir. Dengan mencari umpan 

balik selama perkuliahan atau pada bagian dari tugas besar 

sebagaimana adanya selesai, instruktur bertindak sebagai pelatih, 

menggerakkan siswa ke arah tujuan mencapai keterampilan 

berpikir tingkat tinggi. Memiliki ekspektasi dan penilaian yang jelas 

kriteria menciptakan konsistensi dalam penilaian dan membantu 

melibatkan peserta didik sendiri proses pembelajaran, karena 

                                                             
19 Barbara E. Walvoord and Virginia Johnson Anderson, Effective 

Grading: A Tool for Learning and Assessment in College (John Wiley & Sons, 
2011). 

20 Walvoord and Anderson. 



Kristayulita, Lubna ~ 35 

mereka tahu apa yang mereka tuju dan dapat menilai mereka 

kemajuannya sendiri di sepanjang jalan. 

 
D.  PESERTA DIDIK – FOKUS MENGAJAR 

Konsep lain yang perlu diingat saat memikirkan tentang 

penilaian yang sesuai adalah pengajaran yang berfokus pada 

pembelajar. Maryellen Weimer21, dalam bukunya Learner-Centered 

Teaching, membahas manfaat dari menjaga fokus pelajar di kelas. 

Huba dan Freed22 lebih lanjut mencatat bahwa dalam paradigma 

yang berpusat pada pelajar, siswa membangun pengetahuan 

dengan mengumpulkan bersama dan mensintesis informasi dengan 

menggunakan inkuiri, komunikasi, berpikir kritis, dan pemecahan 

masalah. Itu peran instruktur adalah memfasilitasi proses, dan 

instruktur dan siswa bersama-sama menilai pembelajaran, seperti 

yang telah kami jelaskan dalam filosofi pembelajaran kami, 

pengajaran online berbasis komunitas. Dengan cara ini, proses 

belajar mengajar saling dipilin dan hasilnya paling baik dinilai 

melalui makalah, proyek, kinerja aktivitas aplikasi otentik, 

portofolio, dan sejenisnya.  

Manfaat praktek seperti itu, seperti yang dijelaskan oleh 

Weimer23, apakah itu: 

• Memfokuskan perhatian secara langsung pada proses 

pembelajaran. 

• Berfokus pada apa yang dipelajari siswa, bagaimana siswa 

belajar, kondisi di mana siswa belajar, dan apakah siswa tersebut 

mempertahankan dan menerapkan pembelajaran 

• Berfokus pada bagaimana pembelajaran saat ini memposisikan 

siswa untuk pembelajaran di masa depan. 

                                                             
21 Maryellen Weimer, Learner-Centered Teaching: Five Key Changes to 

Practice (John Wiley & Sons, 2002). 
22 Mary E. Huba and Jann E. Freed, Learner-Centered Assessment on 

College Campuses: Shifting the Focus from Teaching to Learning. (ERIC, 2000). 
23 Weimer, Learner-Centered Teaching. 
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• Berfokus pada pembelajaran, bukan nilai. 

• Memberdayakan peserta didik untuk melakukan tugas belajar. 

• Memberi masukan kepada peserta didik ke dalam proses 

penilaian. 

• Memastikan bahwa instruktur tetap bertanggung jawab untuk 

memantau kemajuan dan menetapkan nilai akhir, jika perlu. 

 

Kami meninjau ini dan cara lain yang dapat digunakan untuk 

menilai sifat ini dilakukan di lingkungan online di BAB V buku ini. 

Penilaian menjadi lebih mudah ketika peserta didik terlibat dalam 

proses pembelajaran dan penilaian, sebagai diri -penilaian menjadi 

komponen penting. 

 

1. Keterlibatan Siswa dan Unsur Pilihan 

McVay Lynch24 mencatat bahwa peserta didik harus 

dilibatkan dalam pengembangan dari proses penilaian online. Ini 

juga dapat dikatakan tentang lingkungan tatap muka ronment. 

Untuk melakukannya, bagaimanapun, instruktur harus rela 

melepaskan kendali dan harus percaya bahwa perkuliahan yang dia 

ciptakan telah tersedia dasar pengetahuan yang dibutuhkan siswa 

untuk menguasai secara khusus area konten.  

McVay Lynch menyatakan bahwa ketika instruktur 

menyerahkan kendali dan melibatkan siswa dalam proses dengan 

menggunakan kriteria penilaian, berikut ini bisa berakibat: 

• Siswa diberi tanggung jawab untuk pembelajaran dan evaluasi. 

• Siswa belajar menggunakan sumber daya di luar guru untuk 

penilaian berkelanjutan-setelah perkuliahan. 

• Evaluasi mencerminkan lingkungan dunia nyata, bukan di 

lingkungan kelas. 

                                                             
24 Maggie McVay Lynch, The Online Educator: A Guide to Creating the 

Virtual Classroom (Routledge, 2002). 
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• Siswa harus menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi 

dalam penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi dalam menulis 

refleksi acara25. 

 

Penilaian yang berfokus pada pelajar yang dirancang dengan 

masukan siswa, seperti itu McVay Lynch menjelaskan, dapat 

menerapkan sebanyak mungkin untuk ujian seperti pada cara lain 

siswa penilaian penyok dalam suatu perkuliahan. Misalnya, siswa 

mungkin diminta untuk mengirimkan file soal ujian yang akan 

dimasukkan ke dalam ujian akhir atau untuk membuatnya memiliki 

pertanyaan esai yang disetujui oleh instruktur dan kemudian 

dijawab oleh siswa. Sayangnya, instruktur cenderung 

mengandalkan bank soal untuk membuat ujian dan menggunakan 

tes dan kuis sebagai satu-satunya cara untuk menilai kinerja siswa. 

Cara lain untuk melibatkan siswa dalam merancang penilaian 

adalah dengan memungkinkan sebuah tim atau kelompok kecil 

untuk menentukan apa yang akan mereka serahkan ke instruksi tor 

untuk mendemonstrasikan kompetensi tim pada penutupan 

aktivitas kolaboratif. Di kasus presentasi kepada kelompok yang 

lebih besar, misalnya, para siswa dapat kiri untuk menentukan tidak 

hanya apa yang akan mereka sajikan dan bagaimana mereka akan 

menyajikannya tetapi juga penyampaian yang menyertai presentasi 

itu. Mengizinkan siswa fleksibilitas untuk menghasilkan presentasi, 

halaman web, makalah bersama, buku pegangan, atau artefak lain 

yang mewakili pembelajaran kolaboratif mereka memungkinkan 

mereka, seperti yang dikatakan Angelo dan Cross26, untuk 

meningkatkan pemahaman mereka tentu saja. Ini juga merupakan 

aspek penting dalam membangun komunitas belajar yang efektif. 

                                                             
25 Lynch. 
26 Thomas A. Angelo and K. Patricia Cross, “Classroom Assessment 

Techniques: A Guide for College Teachers” (Jossey-Bass, San Francisco 
CA, 1993). 
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Stein dan Wanstreet27 mencatat bahwa elemen pilihan dalam 

penilaian tampaknya menjadi faktor penting untuk keberhasilan 

belajar dengan pelajar dewasa dan itu kemampuan untuk memilih 

memungkinkan siswa untuk bekerja dari gaya belajar yang disukai. 

Membiarkan siswa untuk memilih, bagaimanapun, tidak selalu 

berjalan mulus. Mempertimbangkan perkuliahan tingkat 

pascasarjana yang salah satu dari kami ajarkan. Siswa diberi 

kolaborasi tugas oratif di awal perkuliahan untuk mengembangkan 

buku pegangan itu karena menjelang akhir perkuliahan. Meskipun 

parameter umum tugas diberikan, terserah siswa untuk memilih 

seperti apa produk akhirnya termasuk. Mereka juga disarankan 

untuk dibagi menjadi dua kelompok kecil; pengelompokan dapat 

didasarkan pada minat yang sama atau keinginan untuk bekerja 

menuju tipe tertentu dari buku pegangan. Tugas ini dan parameter 

yang menyertainya telah diberikan ke kelas lain dengan cara yang 

sama, dan siswa dapat mengatur dengan sedikit kesulitan. Namun, 

kelompok ini berjuang keras. Di awal perkuliahan, seorang siswa 

menyarankan agar mereka mulai membahas bagaimana mereka 

dapat bekerja sama. Ini mendapat respon positif dari sejumlah 

anggota kelompok; namun, tiga atau empat siswa mengaku telah 

melewatkan utas diskusi ini dan tidak ikut. Sekitar tiga atau empat 

minggu dalam perkuliahan dua belas minggu ini, siswa lainpenyok 

menjadi cemas tentang kurangnya kemajuan dan menyerukan divisi 

kelompok besar menjadi dua kelompok kecil. Dia menciptakan 

dua kelompok dan kemudian mendukung berusaha untuk 

mengatur kelompok kecilnya untuk memulai pengerjaan proyek, 

meskipun tidak semua suara terdengar. Murid lain keberatan, dan 

konflik terjadi. Instruktur dalam kasus ini mengintervensi dan 

                                                             
27 David S. Stein and Constance E. Wanstreet, “Role of Social 

Presence, Choice of Online or Face-to-Face Group Format, and 
Satisfaction with Perceived Knowledge Gained in a Distance Learning 
Environment” (Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, 
Continuing, and Community …, 2003). 
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menetapkan batasan seputar proses pengambilan keputusan, 

memberlakukan batas waktu tiga hari yang harus dibuat oleh 

kelompok keputusan tentang bagaimana mereka akan melanjutkan. 

Namun siswa lain melangkah menangkal dan menegosiasikan 

pembagian kelompok yang bersahabat menjadi dua kelompok yang 

lebih kecil berdasarkan konten yang diinginkan dari buku pegangan 

yang diajukan oleh anggota kelompok. Dalam situasi ini, meskipun 

waktu terbuang percuma dalam negosiasi satu sama lain, pihak 

kelompok merasa bahwa mereka belajar banyak sekali tentang apa 

yang diperlukan kolaborasi online dan bekerja dalam tim - 

keduanya tentu saja yang diinginkan. Dalam kasus seperti ini, 

instruktur mungkin perlu mengatur batasan yang lebih atau kurangi 

jumlah pilihan yang tersedia sehingga siswa dapat menyelesaikan 

tugas dan produk akhir yang dapat dinilai. 

 

2. Menyelaraskan Penilaian dengan Kegiatan Perkuliahan 

Dalam banyak kasus, penilaian perkuliahan online tidak 

sejalan jenis instruksi yang mungkin terjadi dalam perkuliahan. 

Beberapa tahun lalu kami diminta untuk mengajar dua perkuliahan 

online yang berbeda di sebuah universitas - satu di bidang 

psikologi sosial dan satu perkuliahan batu penjuru untuk gelar 

manajemen. Keduanya perkuliahan dirancang dengan 

menggunakan kombinasi diskusi dan kegiatan otentik itu 

mendorong siswa untuk membawa contoh kehidupan nyata yang 

berkaitan dengan konsep di tentu saja. Namun, di akhir semester, 

ujian pilihan ganda dan benar/salah diamanatkan oleh 

administrator program. Sebagai instruktur, kami tidak melakukan 

mitted untuk menulis ujian - itu ditulis oleh ketua departemen - 

dan siswa diminta untuk mengikuti ujian di situs yang diawasi. 

Setiap siswa di kedua mata kuliah gagal ujian. Masalahnya adalah 

kurangnya keselarasan antara metode pengajaran digunakan dalam 

perkuliahan, yang didasarkan pada model kritis terlibat, dan final 

ujian yang didasarkan pada model transmisi. Siswa terbiasa terlibat 
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belajar dalam dialog dan menyelesaikan tugas yang muncul dari 

tingkat yang lebih rendah dari piramida belajar. Ujian, 

bagaimanapun, didasarkan pada hafalan fakta-fakta kecil yang 

terkandung dalam buku teks. Jelas, kurangnya kesejajaran ini 

mengakibatkan siswa yang tidak bahagia dan dua instruktur yang 

tidak bahagia. 

McVay Lynch28 mencatat bahwa penilaian yang baik 

menggunakan berbagai ukuran siswa kinerja. Ketika instruktur 

menggunakan berbagai ukuran dan penilaian otentik- materi yang 

didasarkan pada kehidupan nyata dan bukan hanya pembelajaran di 

kelas, masih ada lagi kemungkinan keselarasan dengan hasil dan 

kompetensi, kemungkinan yang lebih rendah bahwa kecurangan 

akan terjadi (topik yang akan kita bahas lebih dalam di Bab Dua), 

dan peningkatan kemungkinan bahwa pengukuran yang benar dari 

kompetensi siswa dan kinerja akan menghasilkan. Penggunaan 

berbagai ukuran penilaian itu sederhana pedagogi yang bagus. 

Meskipun kami telah memfokuskan pada penilaian karena 

berkaitan dengan lingkungan apapun. Namun, sekarang kita 

beralih ke penerapan praktik penilaian online, yang kita temukan 

bahwa banyak dari prinsip yang sama berlaku. Mengingat 

perkuliahan online yang dirancang dengan baik harus fokus dan 

terpusat pada pelajar, itu mengikuti penilaian siswa di dalam 

perkuliahan itu harus sama. Proses reflektif yang harus disertakan 

dalam perkuliahan online memberikan dasar untuk penilaian yang 

berpusat pada peserta didik. Mahasiswa harus diberi penghargaan 

untuk refleksi diri, dan itu harus dimasukkan ke dalam desain dan 

harapan untuk perkuliahan online. Setiap aktivitas kolaboratif 

harus mengandung komponen reflektif. Paling tidak, siswa harus 

diminta merefleksikan partisipasi mereka dalam aktivitas dan 

kontribusi mereka kepada kelompok. 

                                                             
28 Lynch, The Online Educator. 
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Selain itu, meminta siswa untuk merefleksikan proses tidak 

hanya membantu memungkinkan mereka untuk mengevaluasi 

aktivitas tetapi juga memberi instruktur formatif yang sangat 

penting dan informasi sumatif yang dapat dimasukkan ke dalam 

iterasi masa depan tugas. Kami akan membahas semua elemen ini 

secara lebih mendalam di bagian selanjutnya bab. Penilaian yang 

berfokus pada pelajar, kemudian, dapat membantu menggerakkan 

siswa dari dasar akuisisi pengetahuan dan pengulangan untuk 

pengembangan sebagai praktisi reflektif. 

 

E.  MENERAPKAN APA YANG TELAH KITA PELAJARI 

Bagian ini berfokus pada dasar-dasar penilaian yang baik, 

mulai dari pengembangan kompetensi program untuk melihat hasil 

perkuliahan, dan pemetaan mereka untuk mempelajari tujuan dan 

tugas di tingkat unit perkuliahan. Ini prinsip berlaku untuk 

perkuliahan apa pun, apakah itu disampaikan secara online atau 

tatap muka, atau dalam campuran dari dua metode pengiriman. 

Dalam bab berikutnya, kita akan melihat secara spesifik di 

lingkungan online dan diskusikan bagaimana praktik ini 

diterjemahkan menjadi kebaikan penilaian saat sebagian besar 

perkuliahan disampaikan secara online. 

 

Asas-asas inti disajikan dalam bab ini: 

Saat mendesain perkuliahan, perhatian perlu diberikan pada 

penyelarasan kompetensi di tingkat program dengan hasil di 

tingkat perkuliahan dan dengan tujuan pembelajaran di tingkat 

unit. 

Penilaian harus dirancang dengan tujuan akhir - yaitu, 

keduanya kecenderungan dan hasil - dan harus menjawab 

pertanyaan, “Apa yang kita inginkan siswa kami untuk dapat 

mengetahui dan melakukan pada akhir perkuliahan ini?” 
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Kompetensi, hasil, tujuan, dan penilaian haruslah pelajar - 

fokus. Tugas harus memiliki arahan yang jelas dan eksplisit, dan 

kriteria penilaian untuk tugas harus sama jelasnya dan eksplisit. 
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BAB III 

PENILAIAN ONLINE 
 

 

Diskusi kita sudah sampai dibagian ini, telah jelas bahwa 

desain perkuliahan yang menyelaraskan kompetensi dengan hasil 

sangat penting. Ini, ditambah dengan tugas dan penilaian yang 

bervariasi dan juga dipenyelarasan dengan hasil perkuliahan, 

mengarah ke tingkat yang lebih tinggi dari kekuatan dan kepuasan 

siswa dengan proses pembelajaran, apa pun itu mekanisme 

penyampaian perkuliahan29. Ini dapat dianggap sebagai dasar untuk 

praktik terbaik dalam penilaian. Namun, seperti yang juga telah kita 

bahas, pengajaran online dan pembelajaran melibatkan pendekatan 

yang berbeda, dan dengan demikian pendekatan untuk 

menugaskan dan penilaian juga perlu berbeda. Sebuah komplikasi 

lebih lanjut faktornya adalah bahwa mahasiswa saat ini terbiasa 

menggunakan lingkungan online dengan cara yang berbeda dari 

mereka yang terlibat dalam kebiasaan dan cara penyampaian 

perkuliahan online. Keterlibatan dalam sosial jaringan berbeda 

dengan berpartisipasi dalam perkuliahan online. Penggunaan yang 

baru, dan teknologi yang ditemukan, web dapat digunakan untuk 

keuntungan dalam penilaian. Kami sekarang mengalihkan 

                                                             
29 Nicole A. Buzzetto-More and Ayodele Julius Alade, “Best 

Practices in E-Assessment,” Journal of Information Technology Education: Research 
5, no. 1 (2006): 251–69; Kathy Lynch, Annegret Goold, and Jenny Blain, 
“Students’ Pedagogical Preferences in the Delivery of IT Capstone 
Courses.,” Issues in Informing Science & Information Technology 1 (2004). 
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perhatian ke cara-cara dalam dunia online mengubah pendekatan 

kita terhadap penilaian dan caranya yang dapat digunakan untuk 

mendukung dan membantu proses penilaian. Bab ini juga akan 

membahas pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Bagaimana kami memberdayakan peserta didik untuk 

bertanggung jawab atas pembelajaran mereka di dunia online 

melalui penilaian yang baik? 

• Bagaimana kita bisa membawa "dunia nyata" ke dalam penilaian 

pembelajaran online? 

• Bagaimana kita bisa menggabungkan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi dan refleksi penilaian online? 

Bagaimana praktik penilaian online yang baik dapat 

membantu memindahkan akuisisi siswa dari pengetahuan dasar 

dan pengulangan untuk pengembangan sebagai praktisi reflektif? 

 

A. PRINSIP PENILAIAN ONLINE YANG EFEKTIF 

Angelo dan Cross30 mendukung gagasan bahwa agar 

penilaian menjadi efektif, itu harus tertanam dalam dan selaras 

dengan desain perkuliahan. Mereka mencatat sejumlah 

karakteristik penilaian kelas yang efektif: berpusat pada peserta 

didik, diarahkan oleh guru, saling menguntungkan, formatif, 

spesifik konteks, berkelanjutan, dan berakar kuat dalam praktik 

yang baik. Meskipun mereka sedang mendiskusikan teknik 

penilaian untuk kelas tatap muka, prinsip-prinsip yang sama ini 

dapat diterapkan secara efektif kelas online. Lalu, bagaimana 

prinsip-prinsip ini berubah ketika kita beralih ke dunia online? 

Berikut adalah beberapa asas yang harus memandu penilaian 

siswa dalam sebuah perkuliahan online: 

                                                             
30 Thomas A. Angelo and K. Patricia Cross, “Classroom Assessment 

Techniques: A Guide for College Teachers” (Jossey-Bass, San Francisco 
CA, 1993). 
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• Rancang penilaian yang berpusat pada peserta didik yang 

mencakup refleksi diri. 

• Merancang dan memasukkan rubrik penilaian untuk penilaian 

kontribusi pada diskusi serta untuk tugas, proyek, dan 

kolaborasi itu sendiri. 

• Sertakan penilaian kolaboratif melalui posting makalah publik, 

bersama dengan komentar dari siswa ke siswa. 

• Dorong siswa untuk mengembangkan keterampilan dalam 

memberikan umpan balik dengan memberikan pedoman 

untuk umpan balik yang baik dan dengan memodelkan apa 

yang diharapkan. 

• Gunakan teknik penilaian yang sesuai dengan konteks dan 

selaras dengan tujuan pembelajaran  

• Desain penilaian yang jelas, mudah dipahami, dan 

kemungkinan berhasil lingkungan online. 

• Meminta dan memasukkan masukan siswa tentang bagaimana 

penilaian harus diberikan31. 

 

Sekarang kita akan menjelajahi masing-masing asas ini secara 

terpisah. 

 

1. Desain Siswa - Penilaian Terpusat dan Termasuk 

Refleksi Diri 

Mengingat bahwa perkuliahan online yang dirancang dengan 

baik harus fokus dan terpusat pada pelajar, Oleh karena itu, 

penilaian siswa dalam perkuliahan itu harus sama. Seperti yang kita 

disebutkan sebelumnya, Weimer32 menjelaskan karakteristik kunci 

dari fokus pada pelajar mengajar sebagai memusatkan perhatian 

secara langsung pada proses pembelajaran. Ketika proses belajar 

                                                             
31 Rena M. Palloff and Keith Pratt, The Virtual Student: A Profile and 

Guide to Working with Online Learners (John Wiley & Sons, 2003). 
32 Weimer, Learner-Centered Teaching. 
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berubah, proses penilaian harus ikut berubah. Selain itu, Weimer 

mencatat pentingnya memberdayakan peserta didik baik dalam 

pembelajaran maupun proses penilaian. Dalam dunia online, 

pemberdayaan mengambil bentuknya tanggung jawab siswa untuk 

kegiatan pembelajaran, seperti (1) diskusi, (2) partisipasi dalam 

kegiatan kolaboratif, dan (3) refleksi diri sebagai mode penting 

penilaian. 

Proses reflektif yang harus dimasukkan dalam tindakan 

perkuliahan online sekutu memberikan dasar untuk penilaian yang 

berpusat pada peserta didik. Mahasiswa seharusnya diberi 

penghargaan untuk refleksi diri, dan itu harus dimasukkan ke 

dalam desain dan harapan untuk perkuliahan online. Siswa harus 

diminta untuk merefleksikan mereka maju setidaknya dua kali 

selama perkuliahan - di tengah semester dan di akhir. Sebuah tugas 

utama disarankan oleh Angelo dan Cross33, yang juga dapat 

digunakan untuk tujuan penilaian diri, adalah Makalah Satu Menit. 

Dalam kelas tatap muka, file instruktur mungkin menggunakan 

beberapa menit terakhir waktu kelas untuk meminta siswa 

merenung dan jawab dua pertanyaan berikut: 

• Apa hal terpenting yang Anda pelajari di kelas ini? 

• Pertanyaan apa yang masih belum terjawab? 

 

Di kelas online, pertanyaan-pertanyaan ini dapat ditugaskan 

di akhir setiap pertanyaan diskusi mingguan atau di akhir setiap 

topik. Salah satu dari kami menggunakan pendekatan ini setiap 

minggu dan menambahkannya dengan juga menanyakan, “Apa 

yang Anda kontribusikan dalam proses pembelajaran minggu ini?” 

Cara lain untuk mencapai penilaian diri yang berkelanjutan 

adalah melalui penggunaan Kuesioner Insiden Kritis (KIK)34. 

Suatu bentuk penilaian formatif yang berkelanjutan, KIK terdiri 

                                                             
33 Angelo and Cross, “Classroom Assessment Techniques,” 1993. 
34 S. D. Brookfield, “Using the Literature of Critical Reflection,” 

Becoming a Critically Reflective Teacher. San Francisco: Jossey-Bass, 1995. 
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dari lima pertanyaan dan dirancang untuk digunakan dalam kelas 

tatap muka. Namun, itu bisa diadaptasi ke lingkungan online 

dengan cara yang mirip – Lembar instrumen bisa sangat berguna 

tidak hanya sebagai alat penilaian diri tetapi juga untuk menerima 

informasi berkelanjutan tentang apa yang berhasil atau tidak 

bekerja di kelas online. Berikut adalah pertanyaan KIK: 

1. Pada momen apa di kelas minggu ini, Anda merasa paling 

terlibat dengan apa yang sedang terjadi? 

2. Pada saat apa di kelas minggu ini, Anda merasa paling jauh dari 

apa yang terjadi? 

3. Tindakan apa yang dilakukan oleh siapa pun (guru atau siswa) di 

kelas minggu ini menurut Anda paling meyakinkan dan 

bermanfaat? 

4. Tindakan apa yang dilakukan seseorang (guru atau siswa) di 

kelas minggu ini menurut Anda paling membingungkan atau 

membingungkan? 

5. Bagaimana kelas minggu ini yang paling mengejutkan Anda? (Ini 

bisa jadi tentang reaksi Anda sendiri terhadap apa yang terjadi, 

atau sesuatu yang seseorang lakukan, atau apa pun yang 

mengkhawatirkan Anda.) 

 

Namun cara lain dimana penilaian diri dan penilaian formatif 

dapat dilakukan ditautkan melalui penggunaan alat berbasis web, 

seperti Keuntungan Penilaian Belajar Siswa (KPBL). Penilaian ini 

peduli tentang menilai seberapa baik mahasiswanya memahami dan 

mengintegrasikan materi yang disajikan dalam perkuliahan, situs 

sekarang dapat digunakan oleh instruktur dari disiplin ilmu apa 

pun yang tertarik untuk mengetahui seberapa baik perkuliahan 

elemen meningkatkan pembelajaran. Item dapat dimodifikasi agar 

sesuai dengan konten perkuliahan, dan laporan dapat dibuat yang 

meningkatkan penilaian formatif dari proses pembelajaran sambil 

menghasilkan data penilaian diri untuk siswa. 
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Rubrik, yang akan kita bahas lebih rinci nanti, dapat menjadi 

dasar untuk diri sendiri refleksi dengan mendefinisikan dan 

menggambarkan ekspektasi kinerja sedemikian rupa bahwa pelajar 

dapat melihat kategori kinerja, merefleksikannya sendiri kontribusi 

ke perkuliahan, dan menentukan di mana mereka jatuh di grid. 

Mereka bisa kemudian kirimkan salinan rubrik kepada instruktur 

dengan elemen yang disorot atau garis bawah yang menunjukkan 

refleksi diri atas kinerja, dengan komentar ditambahkan. Ini 

membuka pintu untuk berdialog dengan instruktur mengenai 

kinerja pelajar. Bahkan perkuliahan sains dan matematika keras 

dapat menggunakan pendekatan ini untuk membantu pelajar 

menentukan apa yang telah dikuasai dan apa yang belum dipelajari 

dalam perkuliahan online. 

Setiap aktivitas kolaboratif yang disematkan dalam 

perkuliahan online harus berisi komponen reflektif. Paling tidak, 

siswa harus diminta untuk melakukan refleksi partisipasi mereka 

dalam aktivitas dan kontribusi mereka kepada kelompok. Selain itu, 

meminta siswa untuk merefleksikan proses tidak hanya 

memungkinkan mereka untuk mengevaluasi aktivitas tetapi juga 

memberi instruktur formatif dan informasi sumatif yang dapat 

dimasukkan ke dalam iterasi tugas masa depan. 

 

2. Desain dan Rubrik Penilaian 

Bagian ini membahas prinsip merancang dan memasukkan 

rubrik penilaian untuk penilaian kontribusi untuk diskusi dan 

untuk tugas, proyek dll, dan kolaborasi itu sendiri. Sebuah studi 

yang dilakukan oleh Gaytan dan McEwan35 menemukan bahwa 

baik siswa dan instruktur menghargai penggunaan rubrik sebagai 

sarana penilaian dan sebagai cara memberikan umpan balik yang 

berarti dan cepat kepada peserta didik. 

                                                             
35 Jorge Gaytan and Beryl C. McEwen, “Effective Online 

Instructional and Assessment Strategies,” The American Journal of Distance 
Education 21, no. 3 (2007): 117–32. 
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Rubrik membantu menentukan karakteristik penugasan dan 

bantuan berkualitas tinggi siswa memahami tugas dan harapan 

penilaian. Rubrik juga menyediakan berbagai kinerja dengan 

menetapkan kategori yang menjangkau rentang hasil tersebut, dari 

kinerja dasar hingga luar biasa pada suatu tugas. Conrad dan 

Donaldson menggambarkan rubrik sebagai alat yang 

“mendefinisikan kinerja tingkat untuk setiap elemen aktivitas 

bertingkat”36. Dengan demikian, rubrik memberikan siswa penyok 

dengan cara konkret untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri 

serta kinerja anggota tim mereka dalam kerja kolaboratif. Memiliki 

rubrik yang dikembangkan membantu instruktur dengan 

pertanyaan "Bagaimana kabar saya? " yang sering muncul dalam 

perkuliahan online. Penggunaan rubrik membantu menebak 

bekerja di luar penilaian. Hal ini tidak hanya memberikan 

gambaran yang realistis tentang bagaimana seorang siswa 

berinteraksi dengan materi perkuliahan dan rekan-rekan mereka, 

tetapi juga mengurangi kemungkinan ikatan inflasi kelas, 

ketidakpuasan, dan banding kelas dengan memberikan evaluatif 

materi yang lebih obyektif dan terukur. Poin dapat diberikan untuk 

masing-masing kategori kinerja, membuat konversi dari poin 

menjadi nilai banyak tugas yang lebih mudah. Di BAB V kita akan 

membahas secara detail tentang pengembangan rubrik, dan 

dibagian Sumber Daya Tambahan kami menawarkan sumber daya 

dan situs web yang memfasilitasi konstruksi rubrik. 

Rubrik juga dapat digunakan, seperti yang telah kita bahas 

sebelumnya, sebagai dasar untuk refleksi, memungkinkan siswa 

untuk membandingkan kinerja mereka sendiri dengan kinerja 

ekspektasi kekuatan yang ditentukan dalam setiap kategori. Tabel 

2.1 menyajikan contoh dari rubrik yang digunakan untuk menilai 

diskusi dalam perkuliahan online. Contoh pertama menunjukkan 

                                                             
36 Rita-Marie Conrad and J. Ana Donaldson, Engaging the Online 

Learner: Activities and Resources for Creative Instruction, vol. 38 (John Wiley & 
Sons, 2011). 
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rubrik seperti yang diposting di perkuliahan. Contoh kedua 

menunjukkan beranotasi rubrik yang dikirimkan oleh siswa untuk 

tujuan penilaian diri sendiri, bersama siswa tersebut penilaian 

kinerja sendiri dalam komentar miring dan miring tebal di sebelah 

kanan - kolom tangan. 

 

3. Sertakan Penilaian Kolaboratif 

Pada bagian ini, kami membahas penyertaan penilaian 

kolaboratif melalui posting publik makalah bersama dengan 

komentar dari siswa ke siswa. Pada kami pekerjaan sebelumnya37, 

kami telah membahas file pentingnya dan manfaat kolaborasi 

dalam perkuliahan online. Upaya kolaboratif membantu pelajar 

mencapai tingkat generasi pengetahuan yang lebih dalam saat 

bergerak dari kemandirian menjadi saling ketergantungan, sehingga 

memperkuat fondasi komunitas belajar online, yang kami yakini 

sebagai sarana yang  

                                                             
37 Rena M. Palloff and Keith Pratt, Collaborating Online: Learning 

Together in Community, vol. 32 (John Wiley & Sons, 2010); Rena M. Palloff 
and Keith Pratt, Building Online Learning Communities: Effective Strategies for the 
Virtual Classroom (John Wiley & Sons, 2007). 
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Tabel 3.1. Rubrik Kinerja Diskusi 

Kriteria Kinerja Tidak Ada (0) Dasar (1) Mahir (2) Pembeda (3) 

Perkuliahan 

relevan konsep, 

teori atau materi 

dengan benar 

sesuai kutipan 

Tidak 

menjelaskan 

perkuliahan yang 

relevan konsep, 

teori atau materi. 

Tidak mengutip 

dari sumber. 

Meringkas 

konsep, teori, 

atau materi 

perkuliah yang 

relevan. Mengutip 

beberapa kali 

Menerapkan 

analisis konsep, 

teori, atau materi 

perkuliahan 

dengan benar. 

Mengutip lebih 

banyak  

Mengevaluasi dan 

mensintesis 

konsep, teori atau 

materi 

perkuliahan 

dengan benar, 

memberikan 

contoh atau bukti 

pendukung. 

Mengutip secara 

konsisten 

Siswa saling 

menanggapi, 

diskusi konsep 

perkuliahan 

yang relevan 

Siswa tidak saling 

menanggapi 

Siswa saling 

menanggapi 

tanpa 

pembahasan 

konsep 

Siswa saling 

menaggapi, 

diskusi konsep 

perkuliahan yang 

relevan. Umpan 

Siswa saling 

menanggapi, 

mengaitkan 

diskusi dengan 

konsep yang 
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dan 

menyediakan 

saran yang 

substansi 

perkuliahan yang 

relevan. 

Menyediakan 

umpan balik tapi 

tidak substansi 

balik sebagian 

besar substansi 

rlevan dan secara 

konsisten 

menyediakan 

umpan balik yang 

substansi 

Pengalaman 

professional, 

pribadi, atau 

dunia nyata 

lainnya yang 

relevan 

Tidak 

berkontribusi 

pengalaman 

professional, 

pribadi, atau 

dunia nyata 

lainnya. 

Beberapa 

berkontribusi 

pengalaman 

professional, 

pribadi, atau 

dunia nyata 

lainnya dan tidak 

memiliki 

hubungan dengan 

konten 

perkuliahan 

Pengalaman 

professional, 

pribadi, atau 

dunia nyata 

lainnya yang 

relevan 

Menerapkan 

pengalaman 

professional, 

pribadi, atau 

dunia nyata 

lainnya yang 

relevan dan 

memperluas 

diskusi dengan 

menanggapi 

contoh teman 

sebaya 

Mendukung Tidak menetap Menetapkan Secara konsisten Memvalidasi 
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posisi dengan 

daya yang ada 

diluar 

ditugaskan 

membaca 

posisi yang 

relevan 

posisi yang 

relevan tapi 

kurangnya riset 

diluar 

mendukung 

posisi dengan 

sumber daya 

tambahan 

posisi dengan 

sumber daya 

yanga ada dan 

mendukung 

pembelajaran 

orang lain melalui 

konstribusi dari 

sumber daya 

tambahan 
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 melalui perkuliahan harus disampaikan. Brookfield38 berpendapat 

bahwa proses kolaborasi meningkatkan inisiatif di pihak peserta didik, 

serta kreativitas dan keterampilan berpikir kritis. Kolaborasi juga 

memungkinkan dialog yang bermakna, yang jelas penting untuk aspek 

diskusi dari perkuliahan online. Dengan belajar bersama-sama dalam 

komunitas belajar, siswa memiliki kesempatan untuk memperluas dan 

memperdalam pengalaman belajar mereka, menguji ide-ide baru 

dengan membagikannya dengan kelompok portive, dan menerima 

umpan balik kritis dan konstruktif. Kemungkinan pencapaian tujuan 

pembelajaran yang sukses dalam unit tertentu dan dalam perkuliahan 

keseluruhan hasil meningkat melalui keterlibatan kolaboratif. 

Meskipun proyek kelompok, dan terutama penilaian proyek 

tersebut, bisa jadi lebih menantang di lingkungan online, menetapkan 

pedoman untuk kolaborasi dan penilaian kolaboratif dapat membantu 

tugas ini. Sebuah aturan yang harus diingat ketika menilai kerja 

kolaboratif adalah kolaboratif itu aktivitas paling baik dinilai secara 

kolaboratif. Di akhir sebuah kolaboratif aktivitas, kami biasanya 

meminta siswa kami untuk menyerahkan penilaian diri mereka sendiri 

kontribusi dan partisipasi dalam aktivitas, bersama dengan penilaian 

sejawat yang melakukan hal yang sama untuk semua anggota grup. 

Instruktur harus mempertahankan tekad tentang apa yang akan 

dinilai, bagaimana menilainya, dan bagaimana untuk menanggapi 

materi evaluasi yang dikumpulkan melalui materi reflektif diserahkan 

oleh siswa. Bagaimanapun juga, merupakan tanggung jawab 

instruktur untuk mencatat nilai akhir untuk perkuliahan tersebut dan 

untuk menindaklanjuti mereka yang tidak berprestasi. 

Namun, informasi yang dikumpulkan melalui penilaian 

kolaboratif harus tidak diberikan penekanan kurang dari informasi 

yang dikumpulkan melalui pengamat langsung atau evaluasi oleh 

instruktur. Pertanyaan-pertanyaan berikut bisa digunakan untuk 

memandu penilaian diri:  

                                                             
38 Brookfield, “Using the Literature of Critical Reflection.” 



                                  Kristayulita, Lubna  55 
 

• Seberapa baik saya berpartisipasi dalam kelompok saya? Apakah 

saya seorang pemimpin kelompok? 

• Apakah saya memberikan kontribusi yang signifikan? 

• Apakah saya membagi porsi beban pekerjaan saya? 

• Seberapa nyaman perasaan saya dengan proses kelompok? 

• Apakah saya merasa nyaman mengungkapkan masalah atau 

kekhawatiran secara terbuka? 

• Apakah saya memberikan umpan balik yang substantif kepada 

anggota kelompok lainnya? 

• Bagaimana perasaan saya tentang kerja kolaboratif yang 

dihasilkan oleh grup saya? 

• Seberapa baik proses kolaboratif berkontribusi pada tujuan 

pembelajaran saya dan tujuan perkuliahan ini?39 

 

Kami lebih lanjut meminta siswa untuk memberikan nilai huruf 

untuk penilaian diri mereka diri dan rekan mereka, dan kami 

mempertimbangkan nilai dengan sangat serius saat kami lakukan 

penilaian kita sendiri terhadap pekerjaan. Akhirnya, kami menetapkan 

dua nilai untuk tugas - satu adalah nilai kelompok untuk produk akhir 

kelompok, yang lainnya nilai individu diberikan kepada setiap anggota 

kelompok. 

Penggunaan peer review (untuk tujuan kritik) dan penilaian 

sejawat (kriteria tique dan nilai yang disarankan) membantu fungsi ini 

dalam kegiatan kolaboratif. Seringkali, dalam kelas tatap muka, 

batasan waktu dapat mengganggu penggunaan penilaian sejawat yang 

efektif. Namun, dalam dunia online asinkronus, makalah dan tugas 

dapat diposting agar mudah dilihat oleh siswa lainnya40. Siswa dapat 

dipasangkan dalam angka dua sebagai mitra ulasan atau dimasukkan 

kelompok kecil untuk tujuan ini. Proses penilaian diri dan rekan juga 

                                                             
39 Palloff and Pratt, Building Online Learning Communities. 
40 Amy K. Cherry, Extended Techniques in Trumpet Performance and Pedagogy 

(University of Cincinnati, 2009). 
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bisa dibantu dengan penggunaan situs web dan perangkat lunak yang 

dirancang untuk tujuan ini. Salah satu situs tersebut adalah Calibrated 

Peer Review (CPR), yang memungkinkan instruktur untuk 

menggunakannya yang telah membuat tugas menulis untuk keperluan 

penilaian atau buat sendiri tugas dan kriteria untuk peer dan penilaian 

diri. Penggunaan situs web atau alat membutuhkan beberapa waktu 

untuk menyiapkan, tetapi menyederhanakan tugas penilaian sejawat 

dan juga memberikan penilaian yang lebih obyektif. Jika situs web 

atau alat tidak digunakan, maka pedoman untuk peer review harus 

disediakan untuk siswa. 

 

Tabel 3.2 Contoh Bentuk Feedback dari Peer Review 

Kriteria Kurang Cukup Baik 
Komentar 

pembaca 

Clarity:  

menulis jelas dan 

pesan yang 

penting 

Evidence:  

mensupport 

penelitian dan 

sitasi sekarang 

Organization  

makalah 

diorganisasi 

dengan baik 

Mechabnics and 

APA Style 

 

memuat beberapa 

atau tidak ada 

grammar 

Effectiveness:  
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semua produk 

adalah efektif dan 

menunjukan 

penguasan topik 

 

4. Dorong Siswa untuk Mengembangkan Keterampilan 

Umpan Balik yang Baik 

Kami dapat mendorong siswa untuk mengembangkan 

keterampilan mereka dalam memberikan umpan balik yang baik 

memberi mereka pedoman tentang bagaimana hal ini dilakukan dan 

dengan memodelkan apa yang diharapkan. Conrad dan Donaldson41 

mencatat, “Dalam lingkungan belajar yang terlibat, rekan kerja sering 

kali memiliki perspektif terbaik tentang apakah rekan satu tim mereka 

memberikan nilai kontribusi yang mampu untuk komunitas belajar. 

Oleh karena itu, lingkungan belajar yang mendorong kegiatan 

kolaboratif harus memasukkan evaluasi sejawat proses penilaian…. 

Kunci dari umpan balik rekan yang efektif adalah bahwa umpan balik 

itu struktif dan mendorong peningkatan”. Kegiatan yang melibatkan 

umpan rekan yang dapat mencakup tanggapan atas pertanyaan 

diskusi, tinjauan sejawat makalah dan proyek, dan aktivitas fishbowl - 

di mana satu atau lebih siswa berpartisipasi dalam suatu kegiatan 

"dalam mangkuk" (yaitu, dalam forum diskusi yang ditentukan di 

mana hanya sekelompok kecil siswa yang bekerja bersama) sementara 

yang lain mengamati dan memberi umpan balik. Siswa tidak harus 

hanya tahu bagaimana memberikan umpan balik yang baik. 

Karenanya, penting bagi instruktur untuk memberikan pedoman 

kepada siswa yang mendukung mereka dalam mengembangkan 

keterampilan ini. Kami menawarkan pedoman sampel untuk umpan 

balik di BAB V. Mendorong penggunaannya dapat membantu 

meringankan masalah dan masalah yang terkait dengan penggunaan 

umpan balik siswa sebagai alat penilaian. 
                                                             

41 Conrad and Donaldson, Engaging the Online Learner. 
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Selain itu, rubrik yang menyertakan poin untuk memberikan 

umpan balik yang efektif adalah cenderung mendorong siswa untuk 

menggunakan pedoman dalam membangun umpan balik dan untuk 

lebih jujur dan konstruktif dalam umpan balik yang mereka berikan 

satu sama lain. Pedoman komunikasi yang mencakup penggunaan 

"netiket" yang baik dan profesi komunikasi sosial harus dibangun 

pada awal perkuliahan apa pun. Siswa kemudian harus didorong 

untuk memelihara komunikasi profesional dengan seseorang yang 

lain setiap saat dan tidak boleh menganggap bahwa hubungan 

persahabatan mereka telah bekerja dengan satu sama lain akan 

menyembuhkan semua penyakit jika seseorang tersandung ke dalam 

apa yang mungkin dianggap komunikasi yang tidak pantas. 

Terakhir, instruktur perlu bertindak sebagai model umpan balik 

yang baik. Nada, frekuensi, dan cara penyampaian umpan balik akan 

diambil oleh siswa dan diikuti. Salah satu dari kami mengajar 

perkuliahan di mana draf makalah akhir diposkan di papan diskusi 

untuk umpan balik rekannya. Instruktur juga memberikan umpan 

balik ke setiap makalah menggunakan fitur Lacak Perubahan di Word 

dan sangat berhati-hati jaga agar umpan balik tetap mendukung, 

netral, dan profesional. Tak lama kemudian, peserta didik juga mulai 

menggunakan Lacak Perubahan dengan satu sama lain, dan di final 

refleksi untuk perkuliahan mereka berkomentar tentang betapa 

bermanfaatnya ini bagi mereka. Melalui pemodelan, mereka diajari 

keterampilan baru yang kemudian dapat mereka transfer ke dalam 

kegiatan penilaian lain di perkuliahan lainnya. 

 

5. Gunakan Teknik Penilaian yang Efektif 

Di Bab Satu kami mencurahkan banyak perhatian pada 

penggunaan teknologi penilaian yang sesuai dengan konteks dan 

selaras dengan tujuan pembelajaran. Namun, kami melakukannya 

tidak membahas teknik penilaian khusus yang meningkatkan 



                                  Kristayulita, Lubna  59 
 

keselarasan. Kami telah mencatat bahwa Morgan dan O 'Reilly42 

percaya bahwa jika perkuliahan online dirancang dengan pedoman 

dan tujuan yang jelas dan tugas yang saling berhubungan tidak hanya 

untuk materi pelajaran tetapi juga untuk kehidupan siswa, dan jika 

siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka, penilaian akan 

selaras dengan perkuliahan secara keseluruhan dan tidak akan dilihat 

sebagai tugas yang terpisah dan rumit. Menjaga prinsip ini dalam 

pikiran juga harus meningkatkan penggunaan penilaian itu bergerak 

melampaui tes, kuis, dan latihan lainnya dalam menghafal. Meskipun 

tes dan kuis berguna dalam menilai beberapa aspek pekerjaan online, 

seharusnya bukan menjadi alat penilaian utama. Perlu diingat bahwa 

penilaiannya bermacam-macam teknik harus digunakan untuk menilai kinerja 

siswa secara online secara efektif. Ini juga sesuai dengan aturan sederhana 

kami: aktivitas kolaboratif yang disematkan dalam file perkuliahan 

online, baik itu kegiatan diskusi atau proyek kelompok, paling baik 

dinilai oleh cara kerja. Misalnya, di kelas matematika, instruktur dapat 

mengatur forum pekerjaan rumah kolaboratif dan kegiatan 

pemecahan masalah kelompok, tetapi mungkin masih menggunakan 

tes dan kuis untuk menilai perolehan keterampilan individu. 

Akuntansi profesor mungkin menyiapkan penilaian otentik 

menggunakan organisasi bisnis simulasi nasionalisasi dan meminta 

siswa untuk mengatur sistem akuntansi untuk organisasi. Sementara 

itu, menggunakan tes dan kuis untuk menentukan apakah masing-

masing siswa di bawah berdiri prinsip akuntansi yang terlibat. 

Pengelompokan kegiatan penilaian ini akan sejalan dengan tujuan 

perkuliahan, materi pelajaran yang sedang dipelajari, dan kebutuhan 

untuk menentukan kompetensi atau perolehan keterampilan. 

Namun, banyak instruktur online mencatat kesulitan 

menggunakan tes dan kuis sebagai penilaian pembelajaran siswa yang 

efektif. Banyak yang merasa lebih mengarah ke penilaian autentik - 

seperti proyek, makalah, dan artefak yang mengintegrasikan 

                                                             
42 Morgan and O’Reilly, Assessing Open and Distance Learners. 
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perkuliahan konsep - cara yang lebih efektif untuk menilai 

pembelajaran siswa secara online. Oleh karena itu, penggunaan 

refleksi diri, penilaian teman sebaya, dan dirancang dengan rubrik 

yang jelas menunjukkan proyek dan makalah yang baik mungkin lebih 

selaras dengan tujuan perkuliahan online dan lebih mudah mengarah 

ke konten perkuliahan. 

 

6. Merancang Penilaian Efektif untuk Dunia Online 

Bagaimana kita bisa merancang penilaian yang jelas, mudah dipahami, 

dan cenderung dapat terlaksana di dunia online? Gaytan43 

mengemukakan sejumlah teknik yang efektif dapat digunakan untuk 

membuat penilaian yang bekerja dengan baik di dunia online, 

termasuk yang berikut ini: 

• Penyediaan komunikasi reguler dan berkelanjutan dengan umpan 

balik kepada siswa sebagai sarana untuk menanamkan penilaian 

dalam perkuliahan itu sendiri. 

• Dimasukkannya interaksi dinamis, ditentukan oleh penggunaan 

kerja kelompok, dan interaksi tingkat tinggi melalui diskusi. 

Modifikasi alat penilaian tradisional, seperti esai, tanggapan 

pertanyaan diskusi, dan proyek yang membutuhkan demonstrasi 

akuisisi kemampuan keterampilan dan pemecahan masalah.  

• Penggunaan penilaian alternatif, seperti penilaian berbasis kinerja, 

penilaian otentik, dan penggunaan portofolio 

 

Rasmussen dan Northrup44 memberikan indikator untuk 

penggunaan masing-masing bentuk penilaian ini. Kami telah 

                                                             
43 Jorge Gaytan, “Effective Assessment Techniques for Online 

Instruction,” Information Technology, Learning, and Performance Journal 23, no. 1 
(2005): 25. 

44 Karen L. Rasmussen and Pamela T. Northrup, “Interactivity: 
Strategies That Facilitate Instructor-Student Communication,” in EdMedia+ 
Innovate Learning (Association for the Advancement of Computing in Education 
(AACE), 1999), 1243–44. 
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menambah indikator mereka dengan contoh kegiatan untuk masing-

masing dan akan memberikan deskripsi rinci tentang bentuk-bentuk 

penilaian di BAB V. 

• Penilaian kinerja. Ini memungkinkan instruktur untuk mengamati 

siswa menerapkan keterampilan dalam tindakan. Hasil akhirnya 

adalah produk yang dikembangkan oleh peserta didik. Aktivitas 

fishbowl dan wiki, atau halaman web yang dibangun secara sosial, adalah 

sarana yang baik melalui mana ini bisa dicapai. 

• Penilaian otentik. Ini memungkinkan siswa untuk bekerja di bawah 

kondisi yang sama.dan menggunakan bahan yang sama seperti di 

lingkungan dunia nyata. Kegiatan simulasi dan penggunaan studi kasus 

dunia nyata adalah sarana yang digunakan penilaian otentik dapat 

dilakukan. 

• Penilaian portofolio. Ini memungkinkan siswa untuk 

mendemonstrasikan kemajuan waktu melalui pertunjukan 

makalah, proyek, pekerjaan rumah, jurnal atau blog, dan 

sejenisnya, yang disimpan secara elektronik. Presentasi atau 

serangkaian pembelajaran yang terkumpul dapat menyertai e-portfolio, dan 

tinjauan dapat terjadi dalam diskusi dengan instruktur, dengan penilaian 

bersama yang dihasilkan dari program ress atau pembelajaran keseluruhan. 

 

Diskusi tentang teknik penilaian yang bekerja dengan baik 

secara online tidak akan lengkap tanpa membahas penggunaan tes 

dan kuis secara efektif. Telah dicatat bahwa penggunaan ujian praktik 

dan kuis mandiri berdasarkan pekerjaan rumah selaras dengan baik 

perkuliahan yang menggunakan ujian untuk penilaian, sebagai siswa 

mengembangkan pemahaman tentang apa yang akan diharapkan 

dalam hal jenis pertanyaan dan bagaimana menggunakan teknologi 

untuk tes itu45. Kekhawatiran tentang potensi kecurangan di ujian 

online telah meningkatkan praktik menggunakan ujian yang 

                                                             
45 Cherry, Extended Techniques in Trumpet Performance and Pedagogy. 
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terprogram. Umumnya, ini adalah mengatur dengan meminta siswa di 

kejauhan untuk menemukan situs yang dipantau atau dengan bertanya 

kepada kelompok siswa yang akan datang ke kampus untuk 

mengikuti ujian akhir. Namun, keduanya mendekati dapat terbukti 

rumit dan tidak nyaman bagi instruktur dan siswa, dan penggunaan 

pengawas tidak selalu mudah. Sebagian besar sistem manajemen 

perkuliahan memungkinkan untuk pengacakan soal tes sehingga pada 

intinya setiap siswa menerima ujian individu, mengurangi 

kemungkinan kecurangan. Telah dilaporkan bahwa dalam perkuliahan 

perbaikan matematika online yang ditawarkan bersama, siswa diberi 

lima secara online secara acak ujian dan dua ujian yang dipandu secara 

langsung. Program Studi Pendidikan Matematika membandingkan 

hasil dari kedua jenis ujian dan menemukan tingkat konsistensi dalam 

nilai yang tinggi, menunjukkan bahwa kecurangan tidak terjadi dan 

bahwa pengacakan item ujian yang memberikan beberapa ukuran 

kepercayaan. 

Major dan Taylor46 mencatat bahwa ujian online harus 

dipandang sebagai ujian rumah, karena siswa kemungkinan akan 

menggunakan buku dan catatan untuk menyelesaikan ujian. Mereka 

lebih lanjut menegaskan bahwa ketika siswa memasuki dunia kerja, 

mereka tidak akan diterima diminta untuk memecahkan masalah dari 

memori atau tanpa menggunakan bahan referensi. Akibatnya, 

membuat situasi pengujian yang mensimulasikan penggunaan di 

kehidupan nyata informasi tersebut dapat menciptakan bentuk 

penilaian otentik. 

 

7. Meminta dan Memasukkan Komentar/Saran Siswa 

Akan sangat membantu untuk meminta komentar/saran dari 

siswa tentang bagaimana penilaian harus dilakukan dan kemudian 

                                                             
46 Howard Major and Debbie Taylor, “Teaching for Learning: Design 

and Delivery of Community College Courses.,” Community College Enterprise 9, 
no. 1 (2003): 63–78. 
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memasukkannya ke dalam desain penilaian. Angelo dan Cross47  

menyatakan, “Dengan bekerja sama dalam penilaian, siswa 

memperkuat pemahaman mereka tentang perkuliahan kemah dan 

perkuat keterampilan mereka sendiri pada penilaian diri”. Bachman48 

mencatat bahwa fokus pada pengajaran yang berpusat pada peserta 

didik telah menyebabkan keterlibatan yang lebih besar peserta didik 

dalam mengarahkan proses penilaian mereka sendiri dengan meminta 

mereka untuk menentukan menambang bagaimana mereka ingin 

dinilai dan melalui penggunaan alat penilaian diri. Praktik 

konstruktivisme49 dan pembelajaran aktif50 menyarankan bahwa 

peserta didik secara aktif menciptakan pengetahuan dan makna 

melalui pengalaman, eksplorasi, dan manipulasi serta pengujian ide 

dalam kenyataan. Di sebuah kelas konstruktivis, ini merupakan 

interaksi dan umpan balik dari orang lain yang membantu dalam 

menentukan keakuratan dan penerapan ide. Melibatkan siswa dalam 

pengembangan penilaian membantu untuk memindahkan pelajar dari 

peran siswa bahwa praktisi reflektif. Dipicu oleh pertanyaan reflektif, 

kolaborasi, umpan balik, dan menghubungkan pembelajaran dengan 

pengalaman, siswa mulai merefleksikannya proses pembelajaran, 

sehingga mengubah cara mereka memandang diri mereka sendiri 

sebagai peserta didik.  

                                                             
47 Angelo and Cross, “Classroom Assessment Techniques,” 1993. 
48 Glayol Ekbatani and H. Pierson, “Moving toward Learner-Directed 

Assessment,” Learner-Directed Assessment in ESL, 2000, 1–11. 
49 Jacqueline Grennon Brooks and Martin G. Brooks, In Search of 

Understanding: The Case for Constructivist Classrooms (Ascd, 1999); Patricia Cranton, 
Understanding and Promoting Transformative Learning: A Guide for Educators of Adults. 
Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. (ERIC, 1994); David Jonassen et al., 
“Constructivism and Computer-Mediated Communication in Distance 
Education,” American Journal of Distance Education 9, no. 2 (1995): 7–26. 

50 Chet Meyers and Thomas B. Jones, Promoting Active Learning. Strategies 
for the College Classroom. (ERIC, 1993). 
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Kontribusi lain untuk teori pembelajaran orang dewasa51 telah 

mendukung pentingnya pengarahan diri sendiri. Meskipun beberapa 

orang mungkin berpendapat bahwa sarjana biasa kurang memiliki 

kemampuan menjadi mandiri, kami menegaskan bahwa melalui 

pengembangan kegiatan belajar yang meningkatkan pengarahan diri 

sendiri - seperti tugas kolaboratif dan penilaian diri sendiri - pelajar 

dapat diajari keterampilan yang akan menggerakkan mereka ke arah 

kemampuan yang lebih baik untuk terlibat dalam pengembangan 

penilaian di kelas online. Meminta peserta didik untuk terlibat dalam 

pengembangan proses penilaian, kemudian, menciptakan siklus 

pembelajaran yang mendukung pertumbuhan mereka sebagai 

pembelajar.  

Instruktur harus melibatkan peserta didik dalam desain 

penilaian ketika hasil yang diinginkan tercapai adalah: 

• Rasa komunitas yang meningkat 

• Meninkatkan pembelajaran mandiri, kemanjuran diri, dan 

penemuan 

• Peningkatan keterampilan pemecahan masalah 

• Pengenalan elemen pilihan dalam penilaian 

 

Keterlibatan peserta didik dalam proses penilaian didasarkan 

pada keyakinan siswa yang dapat menjadi ahli dalam hal pembelajaran 

mereka sendiri dan meningkatkan pengarahan diri sendiri adalah 

penting. 

 
B. PENILAIAN DAN PEMBELAJARAN ONLINE 

Morgan dan O 'Reilly52 menawarkan enam kualitas utama untuk 

penilaian online siswa: 

                                                             
51 Malcolm Knowles, “The Adult Learner: A Neglected Species. 

Houston,” TX: Gulf Publishing, 1990; Stewart Hase and Chris Kenyon, “From 
Andragogy to Heutagogy,” UltiBASE In-Site, 2000. 

52 Morgan and O’Reilly, Assessing Open and Distance Learners. 
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• Alasan yang jelas dan pendekatan pedagogis yang konsisten 

• Nilai, tujuan, kriteria, dan standar eksplisit 

• Tugas otentik dan holistik 

• Derajat struktur fasilitatif  

• Penilaian formatif yang cukup dan tepat waktu 

• Kesadaran akan konteks pembelajaran dan persepsi 

 

Menurut Morgan dan O 'Reilly53, penilaian harus berupa (1) 

formatif, artinya hal itu terjadi selama perkuliahan dan 

menginformasikan praktik, dan (2) sumatif, artinya terjadi di akhir 

mata kuliah dan dinilai pembelajaran kumulatif dari perkuliahan. Di 

bab selanjutnya, kita akan fokus cara efektif untuk menyelesaikan 

evaluasi perkuliahan yang didasarkan pada konsep. Kami telah 

menjelaskan sejauh ini - dengan kata lain, evaluasi perkuliahan yang 

selaras dengan hasil yang ditetapkan untuk perkuliahan dan 

kompetensi peserta didik dapat berharap untuk dicapai pada akhir 

program studi mereka.  

Ada perbedaan yang jelas antara penilaian kelas dan penilaian 

online, dan perbedaan ini harus jelas bagi pelajar. Seperti yang telah 

kami catat, perwakilan penilaian lisensi yang digunakan dalam kelas 

tatap muka tanpa modifikasi untuk penggunaan online cenderung 

menyebabkan frustrasi bagi pelajar. Terlepas dari pengaturan, 

bagaimanapun, penilaian yang baik dapat mengurangi kesenjangan 

antara apa yang diajarkan dan apa yang dipelajari. Speck54 membahas 

perbedaan antara tradisi paradigma nasional dan alternatif dalam 

penilaian. Metode tradisional didasarkan pada metode ilmiah dan 

umumnya diwakili oleh penggunaan ujian. Seperti kita telah mencatat, 

bagaimanapun - dan Speck mendukung ini - penggunaan ujian online 

membuat masalah terhadap keamanan dan membatasi pertimbangan 

                                                             
53 Morgan and O’Reilly. 
54 Bruce W. Speck, “Learning-Teaching-Assessment Paradigms and the 

on-Line Classroom,” New Directions for Teaching and Learning 91 (2002): 5–18. 
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profesional dalam kekuatan penilaian kinerja siswa. Dia mencatat 

bahwa pendekatan tradisional meningkatkan latihan hafalan yang 

dapat menawarkan wawasan terbatas tentang kemampuan siswa. 

Paradigma alternatifnya adalah termasuk sosial alam, memandang 

belajar sebagai proses, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menjelajah konsep bersama dan membuat kesalahan. 

 

Byers55 mencatat bahwa paradigma yang berpusat pada peserta 

didik memegang implikasi bahwa siswa sendiri adalah sumber belajar 

utama. Jelas, keterlibatan dalam kegiatan kolaboratif dalam 

perkuliahan online menciptakan fokus panggilan yang berpusat pada 

peserta didik untuk penilaian yang berpusat pada peserta didik, yang 

berarti bahwa siswa tersebut menjadi sumber utama dan sumber 

informasi penilaian. Semakin banyak kita melibatkan siswa dalam 

proses penilaian berkelanjutan atas kinerja mereka sendiri, 

perkuliahan online ini akan lebih berarti bagi mereka. 

 
C. MENGGUNAKAN LINGKUNGAN ONLINE UNTUK 

KEUNGGULAN PENILAIAN  

Banyak siswa saat ini memasuki ruang kelas online dengan level 

keterampilan teknis yang lebih tinggi dari yang dimiliki instruktur 

mereka. Siswa yang lebih muda terlibat secara aktif dalam 

penggunaan aplikasi yang meningkatkan jejaring sosial dan 

kemampuan untuk melakukan kontrol yang tepat atas penggunaan 

data seseorang dalam hal apa yang diposting dan tercipta di situs-situs 

seperti MySpace atau Friendster. Situs-situs tersebut juga 

memungkinkan untuk langsung akses ke orang yang telah 

memposting materi dan meningkatkan pendirian kehadiran online 

melalui profil, blog, tautan ke video dan musik, dan sebagainya.  

                                                             
55 Celina Byers, “Interactive Assessment and Course Transformation 

Using Web-Based Tools,” Extending the Pedagogy of Threaded-Topic Discussions. 
2002, no. 1 (2002). 
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Beberapa instruktur mulai mengenal teknologi ini secara 

berurutan untuk menggunakannya dengan lebih baik dalam 

pengembangan perkuliahan online mereka dan penilaian pembelajar 

online. Dunia online dan apa yang dikenal sebagai “Web Aplikasi 2.0” 

juga dapat digunakan untuk keuntungan penilaian. Berikut ini adalah 

beberapa kemungkinan yang akan kita bahas lebih lanjut di BAB V: 

• Tes dan kuis yang dihasilkan dan diberi skor oleh komputer. Selain 

kemampuan untuk mengembangkan tes acak, banyak sistem 

manajemen perkuliahan memungkinkan penilaian komputer untuk 

tes dan kuis sebagai sarana untuk memberikan makan umpan balik 

untuk pelajar. Penjelasan jawaban yang salah bisa menyertai 

tanggapan, beserta saran untuk materi apa yang harus ditinjau.  

• Proyek penelitian berbasis internet. Internet menyediakan berbagai 

macam kemungkinan hubungan untuk penelitian. Dengan tidak 

hanya mendorong siswa untuk mencari dan memposting apa 

mereka menemukan perkuliahan tersebut tetapi juga meminta 

mereka untuk mengevaluasi postingan secara kritis dari rekan-

rekan mereka, kami dapat membuat kegiatan penelitian yang juga 

meningkatkan pembangunan keterampilan berpikir kritis.  

• Teknologi penilaian dan penilaian sejawat. Penggunaan situs dan 

perangkat lunak seperti Penilaian Teman (PT) yang dikalibrasi dan 

Penilaian Siswa tentang Hasil Belajar (PSHB) mendukung tugas 

peer review, mengajarkan keterampilan penting kepada siswa 

dalam mereview, serta membantu menciptakan konsistensi dan 

objektivitas. 

• Studi kasus berbasis internet. Banyak situs menawarkan studi kasus 

untuk siswa dan penggunaan instruktur yang dapat menjadi dasar 

untuk penilaian otentik. 

• WebQuests. Dikembangkan dan ditawarkan melalui Universitas 

Negeri San Diego, WebQuests menyediakan perburuan pemulung 

berbasis internet yang menyenangkan yang dapat dilakukan dalam 
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tim atau individu. Rubrik penilaian dibangun ke dalam aktivitas 

dan menjadi komponen penting dari penggunaannya.  

• Teknologi sinkron dan asinkron untuk memfasilitasi kolaborasi. 

Menggunakan blog, wiki, dan teknologi ruang kelas virtual 

meningkatkan kolaborasi sambil memberikan cara baru untuk 

penilaian. Menulis jurnal melalui blog bisa mendemonstrasikan 

bagaimana peserta didik mengintegrasikan dan menerapkan 

pemikiran mereka konsep perkuliahan. Wiki memungkinkan siswa 

untuk bekerja sama untuk membuat makna tentu saja konsep. 

Ruang kelas virtual memungkinkan siswa untuk bertukar pikiran, 

berbagi dokumen, dan mendiskusikan konsep secara real time.  

 

Kemungkinan yang disajikan di sini hanya mewakili sebagian 

kecil dari apa yang ada mungkin ketika instruktur memanfaatkan 

lingkungan online untuk membuat perkuliahan kegiatan dan 

penilaian. Menggunakan lingkungan tempat perkuliahan diberikan 

ered membantu membuka pintu bagi banyak ide baru untuk penilaian 

yang kemungkinan besar akan selaras dengan hasil perkuliahan 

dengan cara yang unik dan inovatif. 

 
D.  PLAGIARISME DAN KECURANGAN 

Topik penilaian online mencakup kekhawatiran tentang 

plagiarisme dan kecurangan. Kami telah mencatat bahwa penggunaan 

pengacakan dalam tes dan kuis juga karena merancang ujian sebagai 

ujian buku terbuka, ujian yang dibawa pulang dapat membantu 

mengurangi kekhawatiran tentang menyontek saat tes dan kuis 

digunakan untuk tujuan penilaian online. Namun, kekhawatiran lain 

muncul, termasuk bagaimana kita tahu bahwa siswa berpartisipasi 

dalam penilaian adalah yang mengambil perkuliahan, cara menangani 

plagiarisme, dan apakah siswa benar-benar menulis makalah yang dia 

serahkan untuk perkuliahan. 
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Mott56 menyarankan bahwa meskipun seorang siswa mungkin 

bisa membuat seseorang membantunya dengan satu penilaian dengan 

mengikuti tes sebagai pengganti siswa yang terdaftar, mendapatkan 

bantuan tersebut selama seluruh perkuliahan atau program tidak 

mungkin. Mereka menyarankan bahwa kemungkinan ini dapat 

dihindari dengan memiliki beberapa penilaian singkat yang tertanam 

dalam aktivitas perkuliahan online. 

Banyak strategi yang kami sarankan untuk penilaian dalam 

perkuliahan online menyediakan berbagai cara penilaian - memiliki 

manfaat tambahan mengurangi kemungkinan atau kemungkinan 

kecurangan. Selain itu, penggunaan penilaian berbasis kinerja atau 

otentik mengurangi kemungkinan plagiasi; saat menulis tugas terkait 

dengan situasi kehidupan nyata yang hanya diketahui Bagi pelajar, 

sulit untuk menjiplak atau membeli kertas dari pabrik kertas. Juga, 

meminta siswa untuk mengirimkan bagian dari pekerjaan saat 

dikembangkan selain menunggu sampai akhir, bisa membantu 

mendeteksi lebih awal bahkan bisa plagiarism memberikan 

kesempatan melalui mana siswa dapat dididik penggunaan sumber 

yang tepat. McNett57 mengemukakan bahwa "tenggat waktu - tujuan 

yang didorong oleh peration” adalah alasan umum dan signifikan 

untuk plagiarisme dan kecurangan. Saat kami meminta siswa untuk 

mengirimkan komponen makalah sepanjang semester, tidak hanya 

siswa lebih mampu mengatur waktu mereka pada tugas akhir, tetapi 

ini juga memungkinkan instruktur untuk menjadi lebih akrab dengan 

gaya tulisan siswa. Setiap perubahan mendadak akan menjadi bendera 

merah untuk potensi plagiasi, memungkinkan instruktur untuk 

campur tangan. 

                                                             
56 John H. Mott, “The Detection and Minimization of Cheating during 

Concurrent Online Assessments Using Statistical Methods,” The Collegiate 
Aviation Review International 28, no. 2 (2010). 

57 Mike McNett, “Curbing Academic Dishonesty in Online Courses,” 
Pointers & Clickers: ION’s Technology Tip Ofthe Month. Retrieved August 25 (2002): 
2002. 
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Varvel58 menawarkan beberapa tip untuk mengenali kertas yang 

mungkin telah direduksi oleh siswa lain atau dibeli dari pabrik kertas. 

Pertama, dia menyarankan itu kertas yang disalin atau dibeli jarang 

memiliki kutipan. Ini mungkin karena kutipan yang buruk 

keterampilan atau karena penggunaan kutipan dapat menjadi pemicu 

jika mesin pencari sedang digunakan untuk melacak plagiasi. Petunjuk 

lain adalah dimasukkannya kata lama atau anakronistik bahan. Salah 

satu dari kami menerima makalah tentang pendekatan terkini untuk 

pengobatan kecanduan yang berisi kutipan yang berusia kira-kira dua 

puluh tahun. Program perangkat lunak pendeteksi plagiasi menandai 

kertas tersebut sebagai kertas yang dibeli. 

Akhirnya, Varvel menyarankan agar seorang siswa dapat 

menggunakan pengalihan topik - dengan kata lain, di akhir kelas, 

siswa dapat menyerahkan makalah yang mendekati tapi tidak persis 

seperti tugasnya. Indikator bahwa siswa menggunakan kertas lama 

atau menemukan yang cukup dekat untuk menghindari deteksi,  

meminta siswa untuk menyerahkan potongan kertas (seperti 

pernyataan topik, daftar referensi beranotasi, dan garis besar) atau 

draf awal, menetapkan topik itu mengharuskan siswa untuk 

menerapkan materi dalam kehidupan atau pekerjaan mereka, 

membutuhkan analisis dan sintesis sebagai bagian dari tugas, dan 

memerlukan penggabungan sumber daya unik semuanya dapat 

membantu mencegah plagiarisme, penggunaan kertas yang dibeli, dan 

penggunaan kembali kertas lama. 

Plagiarisme terjadi baik di kelas tatap muka maupun online. 
Beberapa keyakinan bahwa menyontek sekarang dianggap sebagai 
perilaku yang dapat diterima secara sosial59. Survei dilakukan di 
berbagai universitas menunjukkan bahwa plagiarisme terjadi secara 

                                                             
58 Virgil E. Varvel, “Honesty in Online Education,” Pointers and Clickers 

6, no. 1 (2005): 1–20. 
59 Neil C. Rowe, “Cheating in Online Student Assessment: Beyond 

Plagiarism,” Online Journal of Distance Learning Administration 7, no. 2 (2004); 
Varvel, “Honesty in Online Education.” 
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teratur baik secara tatap muka maupun kelas online dan sebagian 
besar siswa mengenal siswa lain yang menjiplak tugas miliki mereka. 
Mayoritas percaya bahwa plagiarisme itu tidak sengaja dan karena 
kurangnya pengetahuan tentang cara mengutip sumber dengan benar. 
Akibatnya, perkuliahan yang dirancang dengan informasi atau tautan 
ke informasi tentang bagaimana bahan sumber digunakan dengan 
tepat dapat membantu. Banyak institusi menggunakan perangkat 
lunak pendeteksi plagiarisme, seperti Turnitin, My Drop Box, 
Plagiarism.com, atau EVE2. Daripada menggunakan alat yang 
memberikan hukuman, meminta siswa untuk menjalankannya sendiri 
dengan bekerja melalui perangkat lunak dan kemudian menggunakan 
laporan yang dihasilkan sebagai alat pengajaran yang membantu 
mempertahankan fokus yang berpusat pada pelajar sambil mengajar 
siswa tentang parafrase dan penggunaan referensi yang tepat 

 
E.  MENERAPKAN APA YANG TELAH KITA PELAJARI  

Dalam bab ini kita telah membahas cara-cara penilaian berubah 

ketika kita pindah online. Selain itu, kami melihat apa yang 

merupakan praktik terbaik di online penilaian dan berbagai aktivitas 

yang dapat dimasukkan ke dalam penilaian skema untuk kelas online. 

Di BAB V buku ini, kita akan membahas masing-masingnya secara 

rinci dan menawarkan saran untuk pengembangan dan 

penggunaannya. Di bab berikutnya, kita akan beralih ke topik penting 

dari perkuliahan dan evaluasi program, menggunakan pendekatan 

yang berfokus pada peserta didik dan berbasis kompetensi yang telah 

kami tingkatkan. 

Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama dalam penilaian online 

yang disajikan dalam hal ini bab: 

• Merancang penilaian yang berpusat pada peserta didik yang selaras 

dengan kegiatan yang berpusat pada peserta didikikatan dan tugas. 

• Membangun mata kuliah yang berisi berbagai kegiatan 

pembelajaran dan penilaian tindakan yang memanfaatkan berbagai 

gaya belajar dan menghambat kemungkinan plagiarisme dan 

kecurangan. 



72  Peniliaian Pembelajaran Matematika Online 
 

• Tingkatkan, gunakan, dan nilai kontribusi pelajar ke papan diskusi. 

• Gunakan rubrik yang menetapkan ekspektasi kinerja dan 

memberikan suara dasar penilaian diri. 

• Berikan umpan balik yang cepat tentang penilaian dan tugas. 

• Pertimbangkan tes dan kuis yang disampaikan secara online 

sebagai ukuran "buku terbuka" dan kembangkan mereka dengan 

mempertimbangkan faktor ini. 

• Untuk membuat penilaian online efektif, termasuk penilaian 

kinerja, penilaian otentik, proyek, portofolio, penilaian diri, 

penilaian sejawat, dan tugas mingguan yang mencakup tugas 

diskusi. 
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BAB IV 

PERKULIAHAN DAN PROGRAM EVALUASI 
 

 

Pengetahuan keislaman mahasiswa yang sudah dibuat termasuk 

kategori layak digunakan dengan rerata secara keseluruhan  

Sampai saat ini kami telah memfokuskan pada penilaian 

individu kinerja individu siswa dalam perkuliahan online. Namun, 

seperti yang telah kita diskusikan dalam ulasan dasar-dasar penilaian, 

perlu ada hubungan yang kuat di antara penilaian kinerja siswa di 

perkuliahan tingkat hasil, kompetensi yang dikembangkan untuk 

program studi online, dan misi universitas untuk menciptakan 

keselarasan. 

Evaluasi perkuliahan dan program yang efektif, kemudian, perlu 

didasarkan tentang banyak asas yang sama yang telah disajikan untuk 

penilaian siswa. Kami sekarang mengalihkan perhatian kami ke cara-

cara di mana hal ini bisa terjadi ulang. 

 

A. EVALUASI PERKULIAHAN  

Roberts, Irani, Telg, dan Lundy60 mencatat bahwa sebagian 

besar perkuliahan di lembaga negeri dievaluasi dengan mensurvei 

                                                             
60 T. Grady Roberts et al., “The Development of an Instrument to 

Evaluate Distance Education Courses Using Student Attitudes,” The American 
Journal of Distance Education 19, no. 1 (2005): 51–64. 
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sikap dan reaksi siswa menuju perkuliahan pada kesimpulannya. 

Dengan perkuliahan online, pertanyaan tambahan mungkin ditanya 

tentang teknologi yang digunakan dan strategi instruksional 

digunakan untuk meningkatkan interaksi antara siswa dan instruktur. 

Mereka mencatat kebutuhan untuk membuat instrumen evaluasi yang 

menanggapi cara-cara tersebut di mana instruksi terjadi secara online, 

tetapi kemudian menyarankan penggunaan file instrumen yang hanya 

berfokus pada kinerja instruktur di online lingkungan Hidup. 

Brookfield61 menyatakan bahwa evaluasi perkuliahan tradisional 

jarang mengukur apa yang kita ingin mereka ukur. Dia 

menggambarkan evaluasi perkuliahan sebagai sebuah kontes 

popularitas, karena mereka biasanya meminta siswa untuk menilai 

seberapa banyak mereka suka atau tidak menyukai instrukturnya.  

Dalam kelas online yang berfokus pada pelajar, evaluasi 

perkuliahan hendaknya tidak berfokus pada apakah siswa menyukai 

instruktur atau tidak, tetapi pada apakah perkuliahan memberikan 

kesempatan untuk belajar. Angelo dan Cross62 menyarankan 

instruktur tersebut bertanya pada diri sendiri tiga pertanyaan saat 

mengevaluasi perkuliahan mereka sendiri: Keterampilan dan 

pengetahuan penting apa yang saya coba ajarkan? Bagaimana saya 

bisa menemukan apakah siswa mempelajarinya? Bagaimana saya 

dapat membantu siswa belajar lebih baik? Tanggapan atas pertanyaan-

pertanyaan ini menunjuk langsung ke hasil yang dikembangkan untuk 

dan melihat seberapa sukses kegiatan perkuliahan dalam membantu 

siswa menguasai materi. Ketika fokusnya adalah pada evaluasi 

formatif dan sumatif, instruktur dapat menerima jawaban 

berkelanjutan untuk pertanyaan-pertanyaan ini saat sesi perkuliahan 

berlangsung dan dapat menyesuaikan seperlunya untuk memastikan 

pencapaian hasil, daripada mengetahui pada akhirnya bahwa kegiatan 

tidak sesukses yang diharapkan. 

                                                             
61 Brookfield, “Using the Literature of Critical Reflection.” 
62 Angelo and Cross, “Classroom Assessment Techniques,” 1993. 
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Namun, mengingat bahwa sebagian besar institusi memerlukan 

beberapa bentuk sumatif evaluasi perkuliahan pada akhir istilah, 

penting untuk membuat evaluasi yang mencerminkan interaktif, lebih 

mandiri dan fokus pada pelajar sifat pembelajaran online. Arbaugh63 

mengemukakan bahwa ada empat kategori faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran online dan harus dimasukkan ke dalam 

evaluasi perkuliahan online: manfaat yang dirasakan dan kemudahan 

perkuliahan, fleksibilitas bagi siswa dan instruktur, kemudahan dan 

penekanan pada interaksi, dan pengalaman dengan adanya 

keterlibatan. Akibatnya, menggunakan kategori ini sebagai evaluasi 

sumatif untuk perkuliahan online harus berisi hal-hal elemen berikut:  

• Persepsi tentang pengalaman perkuliahan online secara 

keseluruhan. 

• Orientasi perkuliahan dan materi perkuliahan. 

• Konten - termasuk kuantitas dan kualitas materi yang disajikan. 

• Diskusi dan interaksi dengan siswa lain dan instruktur. 

• Penilaian diri sendiri dari tingkat partisipasi dan kinerja dalam 

perkuliahan sebagai serta tingkat kontribusi terhadap pembelajaran 

orang lain. 

• Sistem manajemen perkuliahan - kemudahan penggunaan dan 

kemampuan untuk mendukung pembelajaran dalam perkuliahan. 

• Dukungan teknis. 

• Akses ke sumber daya. 

 

Pada BAB V, kami menawarkan contoh evaluasi perkuliahan 

yang telah kami gunakan untuk mata pelajaran kami sendiri 

perkuliahan dalam hubungannya dengan penilaian diri yang 

menggabungkan elemen-elemen ini. 

 

                                                             
63 J. B. Arbaugh, “How Classroom Environment and Student 

Engagement Affect Learning in Internet-Based MBA Courses,” Business 
Communication Quarterly 63, no. 4 (2000): 9–26. 
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B. EVALUASI INSTRUKTUR 

Sebagai institusi yang menerapkan program pembelajaran jarak 

jauh online, mereka dihadapkan dengan dua tugas penting: pelatihan 

dan pengembangan untuk instruktur online dan menentukan cara 

efektif untuk mengevaluasi kinerja mereka. Seperti sudah mencatat, 

meminta siswa untuk merefleksikan kinerja instruktur adalah salah 

satu sumber evaluas. Namun, mengingat banyaknya faktor yang 

mempengaruhi kepuasan perkuliahan siswa -- teknologi yang 

digunakan, kemudahan akses ke materi, kemampuan untuk 

berinteraksi dengan mudah dengan teman sebaya serta instruktur, dan 

sebagainya – sederhana menanyakan kepada siswa seberapa baik 

kinerja instruktur atau apakah instruktur hadir dan memberikan 

bantuan pada kegiatan perkuliahan yang tidak memberikan cukup 

dasar evaluasi. 

Williams64 mengemukakan bahwa penelitian yang signifikan 

perlu dilakukan peran dan kompetensi instruktur sehingga cukup 

melatih dan mengevaluasi instruktur secara online. Penelitiannya 

mengungkapkan bahwa kompetensi paling penting untuk instruktur 

online adalah perancang instruksional, instruktur atau fasilitator, 

pelatih (termasuk melatih siswa untuk menggunakan teknologi, 

membuat model penggunaan internet teknologi, dan bertindak 

sebagai penasihat), dan pemimpin atau agen perubahan (dijelaskan 

sebagai pemodelan perilaku dan keterampilan dan perintah teori 

pendidikan umum). 

Dalam pengalaman kami sendiri dalam melatih instruktur 

online melalui Pengajaran kami di Program Kelas Online, kami telah 

menemukan bahwa instruktur online percaya bahwa desain 

pembelajaran dan keterampilan memfasilitasi perkuliahan adalah yang 

paling penting untuk pengiriman perkuliahan yang sukses. Namun, 

                                                             
64 Peter E. Williams, “Roles and Competencies for Distance Education 

Programs in Higher Education Institutions,” The American Journal of Distance 
Education 17, no. 1 (2003): 45–57. 
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penting untuk diingat bahwa banyak instruktur tidak menulis atau 

merancang perkuliahan yang mereka ajarkan. Jelas, dalam kasus ini, 

fokus evaluasi harus pada penyampaian perkuliahan dan fasilitasi 

untuk sukses hasil belajar yang lengkap. 

 

1. Tinjauan Administratif 

Kekhawatiran lain terkait evaluasi di tingkat Fakultas adalah 

siapa yang melakukan review. Tobin65 menunjukkan bahwa banyak 

administrator yang dipanggil untuk mengevaluasi instruktur secara 

online yang tidak pernah mengajar sendiri secara online. Akibatnya, 

evaluasi cenderung didasarkan pada kriteria yang berlaku untuk 

pengiriman tatap muka secara tradisional dan cenderung 

mengevaluasi hal-hal yang salah dalam hal mengajar online. Misalnya, 

instruktur dapat dinilai berdasarkan jumlah posting yang mereka 

kontribusikan ke forum diskusi daripada pada keterampilan 

memfasilitasi diskusi siswa-ke-siswa yang dapat meningkatkan fokus 

pelajar. Tobin66 serta yang lainnya67 telah menyarankan modifikasi 

dari Chickering dan Gamson's68 Tujuh Prinsip untuk Praktek yang Baik 

dalam Pendidikan Sarjana sebagai sarana dimana evaluasi instruktur 

secara online dapat dibentuk. Berikut ini adalah prinsip-prinsip 

                                                             
65 Tobin, “Best Practices for Administrative Evaluation of Online 

Faculty.” 
66 Tobin. 
67 Sue D. Achtemeier, Libby V. Morris, and Catherine L. Finnegan, 

“Considerations for Developing Evaluations of Online Courses,” Journal of 
Asynchronous Learning Networks 7, no. 1 (2003): 1–13; Charles Graham et al., 
“Seven Principles of Effective Teaching: A Practical Lens for Evaluating 
Online Courses,” The Technology Source 30, no. 5 (2001): 50; Palloff and Pratt, 
The Virtual Student. 

68 Arthur W. Chickering and Zelda F. Gamson, “Seven Principles for 
Good Practice in Undergraduate Education,” Biochemical Education 17, no. 3 
(1989): 140–41. 
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dengan modifikasi yang disarankan oleh Graham dkk69 untuk aplikasi 

ke perkuliahan online: 

Prinsip 1: Praktik yang Baik Mendorong Kontak Mahasiswa - 

Fakultas 

Pelajaran untuk instruksi online: Instruktur harus memberikan 

panduan yang jelas untuk interaksi dengan siswa. 

Prinsip 2: Praktik yang Baik Mendorong Kerja Sama di Antara Siswa 

Pelajaran untuk instruksi online: Fasilitas tugas diskusi yang 

dirancang dengan baik untuk kerjasama yang bermakna antar 

siswa. 

Prinsip 3: Praktik yang Baik Mendorong Pembelajaran Aktif 

Pelajaran untuk instruksi online: Siswa harus mempresentasikan 

proyek perkuliahan. 

Prinsip 4: Praktik yang Baik Memberikan Umpan Balik yang Cepat 

Pelajaran untuk instruksi online: Instruktur perlu menyediakan 

dua jenis umpan balik - umpan balik informasi dan umpan 

balik pengakuan. 

Prinsip 5: Praktik yang Baik Menekankan Waktu pada Tugas 

Pelajaran untuk instruksi online: Perkuliahan online 

membutuhkan tenggat waktu. 

Prinsip 6: Praktik yang Baik Mengomunikasikan Harapan yang Tinggi 

Pelajaran untuk instruksi online: Tugas yang menantang, contoh 

kasus, dan pujian untuk pekerjaan yang berkualitas dengan 

mengkomunikasikan harapan yang tinggi. 

Prinsip 7: Praktik yang Baik Menghormati Berbagai Bakat dan Cara 

Mereka Bekerja 

Pelajaran untuk instruksi online: Mengizinkan siswa memilih 

topik proyek yang  memungkinkan munculnya beragam 

pandangan.  

 

                                                             
69 Graham et al., “Seven Principles of Effective Teaching.” 
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Familiar dengan prinsip-prinsip fasilitasi online, seorang 

administrator dapat mengembangkan daftar periksa yang 

menggunakan tujuh prinsip yang dimodifikasi untuk meninjau 

perkuliahan online dan kinerja instruktur dalam perkuliahan itu. 

 

Sunal, Sunal, Odell, dan Sundberg70 telah mengembangkan Daftar 

Periksa untuk Pembelajaran Interaktif Online (PIO); dapat melihat 

hasil online yang dapat diukur fasilitasi, dengan fokus pada empat 

bidang: 

• Perilaku siswa yang memenuhi kriteria, seperti demonstrasi 

prasyarat keterampilan teknologi, pemberian dukungan dan 

mencari dukungan dari rekan-rekan dan instruktur, partisipasi 

aktif, penggunaan berbagai komunikasi teknik, dan personalisasi 

(yaitu, membangun kehadiran sosial) 

• Fakultas - interaksi mahasiswa, seperti pemberian bimbingan yang 

jelas, orang komunikasi yang disesuaikan, penyediaan berbagai 

teknik komunikasi, penggambaran kebijakan kelembagaan tentang 

kejujuran akademik, pemeliharaan pertanyaan yang sering diajukan, 

dan memberikan siswa dengan terus menerus dan dukungan dan 

umpan balik. 

• Penyediaan dukungan teknologi dengan memastikan tingkat 

teknologi yang rendah kesulitan dan dukungan yang memadai dan 

mudah. 

• Penyediaan lingkungan belajar yang adil, akses yang sama ke 

komunitas, dan penggunaan papan diskusi, serta kegiatan otentik 

yang terstruktur, tenggat waktu yang fleksibel, interaksi sosial, 

pengurutan konten, terorganisir dengan baik situs perkuliahan, 

lingkungan yang ramah dan aman, peluang untuk berkolaborasi, 

dan aktivitas pemecah kebekuan di awal dan aktivitas reflektif di 

akhir. 

                                                             
70 Dennis W. Sunal et al., “Supported Best Practices for Developing 

Online Learning,” The Journal of Interactive Online Learning 2, no. 1 (2003): 1–40. 
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Meskipun beberapa kriteria dalam PIO - seperti ketentuan 

suport teknis - mungkin di luar tangan instruktur, banyak kriteria 

yang tertera pada praktek fasilitasi online yang baik seperti yang telah 

kita bahas dan juga mendukung ketujuh prinsip pengajaran yang 

efektif untuk kelas online. Kriteria ini bisa jadi digunakan secara 

efektif oleh administrator yang mungkin belum pernah mengajar 

secara online, seperti yang mereka lakukan membimbing mereka 

untuk melihat ke arah yang benar untuk praktik pengajaran online 

yang baik. 

Namun cara lain di mana perkuliahan online dapat dievaluasi 

adalah pengembangan operasi rubrik yang melihat elemen-elemen 

penting dalam pengembangan mata kuliah dan pengiriman. Ini sangat 

berguna dalam mengevaluasi perkuliahan yang ditulis dan 

disampaikan oleh instruktur yang sama; itu juga dapat diterapkan 

hanya untuk pengiriman atau aspek fasilitasi perkuliahan. Roblyer dan 

Wiencke71 telah mengusulkan rubrik interaktivitas seperti itu dalam 

perkuliahan online. Interaktivitas hanyalah salah satu dari elemen 

dalam PIO, tetapi jelas itu sangat penting dalam melihat instruktur 

kinerja online. Kontinum dalam Tabel. 3.1 mengilustrasikan derajat 

interaktivitas seperti yang didefinisikan oleh Roblyer dan Wiencke. 

Di BAB V, kami memberikan contoh daftar periksa yang telah 

kami buat penggunaan tujuh prinsip dan elemen kritis PIO untuk 

digunakan di evaluasi fakultas, serta modifikasi rubrik Roblyer dan 

Wiencke untuk interaktivitas. 

  

                                                             
71 Margaret D. Roblyer and William R. Wiencke, “Design and Use of a 

Rubric to Assess and Encourage Interactive Qualities in Distance Courses,” 
The American Journal of Distance Education 17, no. 2 (2003): 77–98. 
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Tabel. 4.1. Interkasi Berkelanjutan 

Rendah     

Interaksi 

sosial 

terbatas  

 

Pendahuluan 

singkat 

 

Pengiriman 

informasi 

satu arah 

 

Interaksi 

hanya 

dengan 

instruktur 

 

Interaksi 

instruktur ke 

siswa hanya 

diperlukan  

 

Pendahluan 

dilakukan 

 

Siswa 

berkomunikasi 

dengan 

instruktur 

sebagian besar 

melalui email 

 

Minimal 

interkasi 

sukarela antar 

siswa dan 

antar siswa 

dengan 

instruktur (< 

25%)  

Pendahuluan 

dilakukan 

 

Ada kegiatan 

ice breaking 

 

Menggunakan 

papan diskusi 

 

Siswa diminta 

bekerjasama 

secara 

berpasangan 

atau 

kelompok 

kecil  

 

Interaksi 

sukarela antar 

siswa dan 

antara siswa 

dengan 

instruktur 

(25% - 50%)  

Pendahuluan 

dilakukan 

 

Berbagai 

kegiatan 

dirancang 

untuk 

kegiatan social 

 

Kegiatan 

kolaboratif 

 

Mengguanakn 

papan diskusi 

 

Menggunakan 

telekonferensi 

 

Komunikasi 

sukrela di atas 

rata-rata antar 

siswa dan 

antara siswa 

dengan 

instruktur 

(50% - 75%)  

Pendahuluan 

dilakuan 

 

Kegiatan di 

dalam dan 

diluar kelas 

dilakukan 

dengan baik 

 

Kegiatan 

kolaboratif 

dengan 

menggunakan 

tenaga ahli 

dari luar 

 

Mengguanakn 

papan diskusi 

 

Menggunakan 

telekonferensi 

 

Komunikasi 

sukrela tinggi 

antar siswa 

dan antara 

siswa dengan 

instruktur 

(>75%) 
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2. Peer Review dan Mentoring  

Namun cara efektif lain yang dapat digunakan evaluasi fakultas 

secara online dapat dilakukan dengan penggunaan program peer 

review dan peer mentoring. Mandernach, Donnelli, Dailey, dan 

Schulte72 berbagi model yang sangat ekstensif yang digunakan. Dalam 

model ini, semua instruktur yang mengajar online melalui pelatihan 

pada tingkat fakultas untuk pengajaran online dan kemudian 

diberikan oleh fakultas mentor sebaya yang memantau kinerja mereka 

dalam perkuliahan online. Perkuliahan ditawarkan adalah perkuliahan 

online intensif selama delapan minggu. Mentor melakukan lima 

tinjauan formatif kinerja instruktur: 

• Tinjauan prematur melihat cara perkuliahan telah disiapkan. 

• Tinjauan pada akhir minggu kedua mengevaluasi sejauh mana 

komunitas bangunan dan interaktivitas telah berkembang. 

• Tinjauan dari diskusi, umpan balik, dan penilaian terjadi pada 

minggu keempat. 

• Pada akhir minggu keenam, dilakukan peninjauan penilaian dan 

persiapan untuk ujian akhir terjadi. 

• Selama minggu-minggu terakhir istilah, tinjauan retrospektif 

dilakukan, mempelajari iklim dan organisasi perkuliahan secara 

keseluruhan. 

 

Proses pendampingan yang sangat intensif ini mungkin tidak dapat 

dilakukan oleh banyak lembaga. Akibatnya, kami menawarkan 

pendekatan dan proses yang dimodifikasi ini untuk rekan peer review 

dan mentoring: 

• Tahap 1 - Pelatihan Fakultas Online. Semua fakultas yang baru 

berpartisipasi secara online, pelatihan yang terlibat tidak hanya 

                                                             
72 B. Jean Mandernach et al., “A Faculty Evaluation Model for Online 

Instructors: Mentoring and Evaluation in the Online Classroom,” Online Journal 
of Distance Learning Administration 8, no. 3 (2005). 
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pelatihan tentang sistem manajemen perkuliahan yang digunakan 

tetapi juga praktik terbaik dalam pengajaran online; pembangunan 

komunitas; penggunaan dari diskusi yang efektif; penilaian yang 

efektif; dan kebijakan universitas yang mengatur perkuliahan 

online, penilaian, dan sebagainya. Fakultas yang sudah menerapkan 

system online yang berpengalaman berpartisipasi dalam modifikasi 

dari pelatihan, dengan fokus pada kebijakan universitas dan 

meninjau praktek terbaik. 

• Fase 2 - Membayangi. Fakultas yang akan mengajar secara online 

ditugaskan ke instruktur bayangan yang berpengalaman lainnya 

untuk satu atau dua unit untuk melihat tindakan perkuliahannya. 

• Tahap 3 - Pengajaran Online dengan Mentor Shadowing. Setelah 

instruktur melakukannya menyelesaikan dengan membayangi 

perkuliahan dan siap untuk mengatur dan mengajarnya, instruktur 

yang perkuliahannya dibayangi bertindak sebagai pembimbing dan 

membayangi perkuliahan instruktur baru, menawarkan saran sesuai 

kebutuhan. Untuk meningkatkan efektivitas proses pendampingan, 

instruktur baru harus tentukan area tertentu di mana dia 

menginginkan umpan balik atau dukungan. Untuk itu, tujuan 

evaluasi harus melalui peningkatan kualitas yang berkelanjutan 

dengan identifikasi kekuatan dan area yang dapat menggunakan 

pelatihan tambahan dan dukungan. 

 

Setelah kader Fakultas online yang berpengalaman telah 

dikembangkan dengan cara ini, proses peer review yang berkelanjutan 

dapat dibuat. Kampus Online73 memiliki rancangan program peer 

review yang sedang berlangsung dan memberikan panduan khusus 

                                                             
73 Florence Martin et al., “Award-Winning Faculty Online Teaching 

Practices: Course Design, Assessment and Evaluation, and Facilitation,” The 
Internet and Higher Education 42 (2019): 34–43; Robert Orr, Mitchell R. Williams, 
and Kevin Pennington, “Institutional Efforts to Support Faculty in Online 
Teaching,” Innovative Higher Education 34, no. 4 (2009): 257–68. 
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kepada pengulas untuk membantu mereka dalam menyiapkan laporan 

naratif tentang apa yang telah terjadi untuk diamati. Panduan berikut, 

dengan area fokus tertentu, diadaptasi dari model Kampus Online: 

• Mengajar dan belajar. Apakah metode pengajaran yang digunakan 

efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa? Apakah materi dan 

perkuliahan terorganisir dengan baik dan disajikan dengan jelas? 

Apakah tugas membaca efektif? Apakah ada cukup kekakuan? 

• Pengetahuan tentang materi pelajaran. Apakah cara instruktur menyapa 

dan menyajikan materi menunjukkan pengetahuan tentang materi 

pelajaran? Apakah presentasi koheren, jelas, dan konsisten? 

• Komunikasi. Jenis interaksi apa yang terjadi (siswa - siswa, 

instruktur)? Apakah instruktur membangun kehadiran sosial? 

Apakah pembelajaran komunitas hadir? Apakah instruktur dapat 

diakses, hormat, dan terlibat? Adalah umpan balik yang substantif 

dan dapat ditindaklanjuti secara teratur diberikan? Apakah menilai 

tentang pameran kerja siswa? Apakah instruktur mendapatkan 

umpan balik dan refleksi selama perkuliahan? 

• Antusiasme. Apakah instruktur menunjukkan antusiasme untuk 

topik tersebut, untuk mengajar, dan untuk belajar? 

• Pengembangan kompetensi. Apakah instruktur membuat implisit dan 

eksplisit mengacu pada hasil perkuliahan dan kompetensi 

program? Apakah ada kriteria yang jelas teria untuk menilai 

seberapa baik siswa telah menunjukkan kompetensi? 

 

Salah satu teknik tambahan untuk evaluasi fakultas adalah 

penggunaan portofolio. Sebagaimana portofolio bekerja dengan baik 

untuk penilaian kompetensi bagi siswa, mereka bekerja sama baiknya 

dalam meninjau kinerja fakultas. Fakultas yang bekerja di tenurial - 

lembaga pemberi cukup akrab dengan persiapan fortofolio folio 

pekerjaan dan pencapaian mereka. Penyusunan portofolio untuk 

evaluasi fakultas online tidak berbeda, tetapi mungkin mengandung 

beberapa perbedaan penekanan.  
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C. EVALUASI PROGRAM 

Tentu saja, evaluasi perkuliahan dan fakultas merupakan 

komponen penting dari evaluasi penggunaan program online. Ada 

faktor tambahan yang harus dipertimbangkan saat menyelesaikan 

tinjauan program yang komprehensif, bagaimanapun, dan kami 

sekarang akan membahas yang paling penting di antaranya: pemetaan 

kompetensi. Johnson, Wilkes, Ormond, dan Figueroa74 menyarankan 

bahwa kurikulum dan fakultas para peserta yang dibebankan dengan 

tugas-tugas tersebut perlu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut 

kepada diri mereka sendiri untuk menentukan apakah revisi kurikuler 

memang diperlukan: 

• Apakah kurikulum memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan? 

• Apakah tingkat konten dibangun dengan tepat di seluruh 

kurikulum? 

• Apakah ada duplikasi konten yang tidak tepat dan tidak perlu? 

• Apakah konten kelas sesuai dengan kurikulum yang dijelaskan? 

• Departemen lain apa yang memanfaatkan perkuliahan tertentu? 

• Perkuliahan nondisiplin apa yang diperlukan untuk gelar, dan 

apakah mereka siap tersedia? 

• Apakah perkuliahan disiplin dan non-disiplin saling mendukung? 

• Apa implikasinya jika perkuliahan dihapus? 

 

Tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan ini membantu 

menyiapkan panggung untuk peta kompetensi proyek. Dalam Bab 

Satu, kita membahas tentang arti kompetensi dikembangkan, dan 

kami memberikan contoh singkat tentang bagaimana memetakan 

kompetensi sampai pada tujuan. Namun, dalam proyek pemetaan 

kompetensi yang lebih besar, tujuannya adalah untuk 

                                                             
74 David W. Johnson et al., “Adding Value to the IS’97… Curriculum 

Models: An Interactive Visualization and Analysis Prototype,” Journal of 
Information Systems Education 13, no. 2 (2002): 135. 
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menggambarkan secara grafis bagaimana kompetensi yang 

dikembangkan untuk program tersebut dibahas di setiap perkuliahan 

dalam program. Pengembangan kompetensi dicapai melalui 

konsensus - proses pembangunan dimana banyak mekanisme disadap 

untuk masukan. Ini dapat mencakup yang berikut: 

• Survei siswa 

• Tes standar 

• Survei pemberi kerja 

• Kompetensi profesional yang dibutuhkan untuk praktik 

• Survei alumni 

• Penilaian siswa dan analisis proyek akhir yang diperlukan untuk 

program ini 

• Analisis portofolio 

• Pelacakan penempatan kerja 

 

Setelah kompetensi disepakati dan ditetapkan, maka proses 

evaluasi Tentukan seberapa baik pencapaian mereka. Pertama, seperti 

yang disebutkan sebelumnya, kompetensi dipetakan ke setiap 

perkuliahan di mana mereka muncul. Kemudian mekanisme umpan 

balik yang membantu mengukur pencapaian kompetensi siswa harus 

diberlakukan. Seringkali mekanisme ini merupakan proyek integratif 

akhi tesis, atau perkuliahan dan lain-lain butuh penjuru yang 

melibatkan aplikasi yang didemonstrasikan dari kompetensi. Hasilnya 

kemudian dapat dianalisis untuk menentukan bidang kurikulum yang 

bekerja dengan baik, perlu perbaikan, atau mungkin hilang. Langkah 

professional adalah sebagai berikut: 

• Tetapkan kompetensi yang membahas tujuan yang diinginkan dari 

program dan responsif terhadap pasar tempat siswa pada akhirnya 

akan dipekerjakan. 

• Mengembangkan seperangkat kompetensi - peta kurikulum yang 

menghubungkan setiap kompetensi perkuliahan atau unit 

perkuliahan. 



                                  Kristayulita, Lubna  87 
 

• Kembangkan mekanisme umpan balik yang dirancang untuk 

mengukur pencapaian hasil. 

• Menganalisis hasil mekanisme umpan balik untuk mengidentifikasi 

area kurikulum membutuhkan perhatian. 

• Ubah kurikulum di bidang kebutuhan. 

• Mulailah siklusnya lagi. 

 

Penggunaan proses ini membantu memastikan bahwa tinjauan 

program rutin dilakukan, terus fokus pada hasil dan pengembangan 

kompetensi, dan menjaga prosesnya pelajar terfokus. Ini adalah cara 

yang komprehensif dimana perkuliahan dan program dapat 

melakukannya dievaluasi secara berkelanjutan. 

 

D. PENILAIAN KOMPETENSI SEBAGAI PROGRAM 

PERKULIAHAN DAN EVALUASI  

Lambert dan Lines75 menyajikan rekomendasi untuk praktik 

terbaik dalam penilaian yang terkait dengan penilaian kompetensi dan 

dapat membentuk fondasi untuk program evaluasi yang sedang 

berlangsung, seperti program evaluasi kami baru saja 

mempresentasikan. Rekomendasi mereka juga merupakan ringkasan 

yang baik tentang semua yang telah kita diskusikan tentang 

perkuliahan dan evaluasi program. Kita sekarang meninjau dan 

menambahkan komentar tentang masing-masing dari sepuluh 

rekomendasi mereka.  

 

1. Dorong Jurusan untuk Mendorong Proses 

Untuk merancang program penilaian yang efektif yang 

mencakup semua penawaran perkuliahan dan itu dapat menjadi dasar 

evaluasi program, semua fakultas perlu dilibatkan dalam proses. 

                                                             
75 David Lambert and David Lines, Understanding Assessment: Purposes, 

Perceptions, Practice (Routledge, 2013). 
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Lambert dan Lines76 mencatat bahwa “perencanaan penilaian harus 

berkembang dari pertanyaan mendasar yang dimiliki Fakultas tentang 

bagaimana kontribusi mereka membentuk program sukses” (ha. 1). 

Semakin banyak rasa kepemilikan fakultas untuk proses tersebut, 

maka lebih mungkin mereka berpartisipasi dalam pengembangan 

pendekatan yang konsisten lintas perkuliahan dan secara sukarela 

berpartisipasi dalam tinjauan sejawat dan tinjauan portofolio 

program. Administrator, kemudian, harus bekerja sama dengan 

fakultas untuk menentukan cara terbaik untuk menilai dan 

mengevaluasi secara komprehensif. 

 

2. Tentukan Tujuan dalam Konteks Misi Kelembagaan  

Seperti catatan Dunn, Morgan, O 'Reilly, dan Parry77, 

perkembangan petensi, hasil, tujuan, dan penilaian dimulai dengan 

organisasi misi nasional dan mengajukan pertanyaan, “Apa yang kita 

inginkan dari lulusan kita kapan mereka meninggalkan kita? Apa yang 

kita ingin mereka wakili? "Sama seperti organisasi perencanaan 

strategis nasional, di mana misi mendorong tujuan organisasi, misi 

lembaga harus mendorong evaluasi kompetensi dan hasil. Selain itu, 

banyak institusi yang terlibat dalam perencanaan strategis proses 

untuk program online. Usaha yang bijaksana dalam pengembangan 

kompetensi, hasil, dan tujuan akan menjadi bagian tak terpisahkan 

dari proses ini dan akan membantu untuk menstandarisasi dan 

menerapkannya di semua perkuliahan yang ditawarkan di program 

online. Ini tidak hanya akan membantu siswa mengetahui apa yang 

diharapkan tetapi juga akan menciptakan landasan yang kokoh untuk 

tinjauan program oleh badan-badan eksternal, seperti lembaga 

akreditasi. 

 

 

                                                             
76 Lambert and Lines. 
77 Dunn et al., The Student Assessment Handbook. 
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3. Fokus pada Kolaborasi dan Kerja Tim 

Lambert dan Lines78 mencatat, “Kolaborasi di dalam 

departemen, lintas departemen, dan dengan administrasi yang lebih 

tinggi akan memfasilitasi hasil terbaik dari penilaian perencanaan”. 

Dengan cara ini, penilaian dan evaluasi menjadi institusi - kegiatan 

luas yang mendorong praktik, menciptakan konsistensi di seluruh 

perkuliahan dan mendukung, dan membantu menciptakan 

penyelarasan yang meningkatkan kepuasan siswa dengan proses 

pembelajaran. Sekali lagi, keselarasan dan konsistensi adalah kunci 

dan seharusnya menjadi kekuatan pendorong di balik penilaian dan 

evaluasi yang baik. 

 

4. Perjelas Tujuan Penilaian 

Kami telah menghabiskan banyak waktu di awal buku untuk 

membahas hal ini konsep penting - bagaimanapun, Lambert dan 

Lines79 menyatakan bahwa siswa harus mengalami manfaat positif 

dari kegiatan penilaian di mana mereka terlibat. Ini dengan jelas 

menggeser fokus dari penilaian yang berfokus pada fakultas menjadi 

yang berpusat pada peserta didik satu. Peserta didik harus selalu 

menjadi pusat perhatian dalam melakukan penilaian atau evaluasi. 

Proses belajar merekalah yang terpenting. 

 

5. Identifikasi Pembelajaran Siswa yang Jelas, Terukur, dan 

Berkembang 

Mengembangkan kriteria penilaian di tingkat Jurusan atau 

kelembagaan membantu menciptakan koherensi dengan kompetensi 

program yang diinginkan dan misi kelembagaan. Sedapat mungkin, 

kriteria penilaian harus dikembangkan lebih luas dari di tingkat 

perkuliahan untuk mengurangi subjektivitas dan memfasilitasi 

evaluasi program. Seperti yang kita telah dicatat, instruktur juga perlu 

                                                             
78 Lambert and Lines, Understanding Assessment. 
79 Lambert and Lines. 
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memasukkan ke dalam perkuliahan mereka cara mengukur kemajuan 

pembangunan menuju kompetensi program dan misi kelembagaan. 

 

6. Gunakan Berbagai Ukuran dan Sumber yang Konsisten 

dengan Sumber Daya 

Evaluasi program adalah penelitian, dan, seperti yang diketahui 

sebagian besar peneliti, menggunakan banyak ukuran tiple 

memastikan hasil yang lebih valid. Hasilnya, evaluasi yang baik 

Program harus mencakup cara-cara di mana kompetensi dan hasil 

dapat diukur yakin itu melampaui kinerja siswa. Evaluasi perkuliahan 

yang baik seharusnya dirancang yang bukan penilaian popularitas 

tetapi sebenarnya melihat bagaimana perkuliahan dan instruktur 

berkontribusi pada pembelajaran siswa. Review dan portfolio sejawat 

tinjauan harus digunakan untuk menentukan dampak dari praktik 

mengajar yang baik sebagai serta berfungsi sebagai pengembangan 

profesional. Terakhir, penggunaan evaluator luar, termasuk alumni 

program dan pemberi kerja yang sedang merekrut lulusan, dapat 

membantu mengurangi subjektivitas. 

 

7. Menerapkan Penilaian Berkelanjutan dengan Jelas, Waktu 

yang Dapat Dikelola 

Tinjauan rutin terhadap hasil siswa dan program dapat 

mendorong terus menerus peningkatan kualitas, sehingga 

memberikan kontribusi untuk kepuasan siswa dengan proses 

pembelajaran dan peningkatan retensi dan penyelesaian siswa. Ulasan 

seharusnya terjadwal dan jadwal ditaati agar tidak melupakan 

perbaikan mutu kontinu. 
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8. Membantu Siswa Berhasil dalam Tugas Penilaian 

Seperti catatan Walvoord dan Anderson80, tugas yang jelas dan 

kriteria penilaian membantu siswa untuk menyelesaikan tugas dengan 

sukses. Kemampuan untuk menerima kembali sepanjang perkuliahan 

juga memberikan kontribusi untuk kinerja positif di final penilaian. 

Menerapkan praktik ini di seluruh perkuliahan membantu 

meningkatkan siswa sukses penyok. Selain itu, penyediaan layanan 

dukungan siswa membantu siswa untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Salah satu aspek dari tinjauan program adalah determinan sumber 

daya apa yang mendukung keberhasilan siswa dan apa yang mungkin 

terlewatkan. Misalnya, jika evaluasi program mengungkapkan 

kebutuhan siswa bantuan menulis, bagaimana itu akan diberikan? 

Respon untuk pertanyaan itu menjadi bagian dari proses peninjauan 

yang sedang berlangsung. 

 

9. Menafsirkan dan Menggunakan Hasil Penilaian dengan 

Tepat 

Lambert dan Lines81 memperingatkan, “Penilaian harus 

menjadi stimulus untuk pertumbuhan, pembaruan, dan perbaikan, 

bukan tindakan yang menghasilkan data untuk memastikan hasil yang 

positif ". Meskipun luar biasa bisa menggunakan penilaian dan 

evaluasi kegiatan sebagai cara untuk menepuk punggung diri kita 

sendiri untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik, itu juga kal 

untuk mengeksplorasi bidang kebutuhan yang muncul. Dengan 

demikian, hasil penilaian dan evaluasi kegiatan harus digunakan 

sebagai tolok ukur untuk sukses, meningkatkan atau keduanya. 

 

10. Evaluasi Praktik Penilaian Anda 

Sekali lagi, karena evaluasi praktek penilaian adalah bentuk 

penelitian tindakan, setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan 

                                                             
80 Walvoord and Anderson, Effective Grading. 
81 Lambert and Lines, Understanding Assessment. 
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keandalan, validitas, dan kegunaan. Melalui tindakan kami 

menggunakan penilaian dan evaluasi untuk kualitas berkelanjutan ity 

perbaikan dan melihat dengan cermat pengembangan praktik yang 

konsisten di seluruh departemen dan perguruan tinggi atau 

universitas secara keseluruhan, praktik penilaian yang buruk harus 

menjadi jelas, meningkatkan peluang untuk pengembangan 

professional di area ini. 

 

E. MENERAPKAN APA YANG TELAH KITA PELAJARI 

Buku ini sejauh ini memberikan gambaran tentang dasar-dasar 

penilaian yang baik evaluasi dan evaluasi sambil menjaga fokus 

pelajar. Jelas bahwa meskipun banyak prinsip penilaian dan evaluasi 

tatap muka tradisional juga mendaftar secara online, sifat berbeda dari 

instruksi online membutuhkan perbedaan pendekatan digunakan 

dalam penilaian dan evaluasi. Seperti yang telah kami catat banyak 

berkali-kali, cukup dengan menggerakkan teknik yang mungkin 

bekerja dengan baik saat bertatap muka ruang kelas ke lingkungan 

online kemungkinan besar akan gagal dan menciptakan masalah dan 

kekhawatiran yang kemudian harus diatasi, seperti peningkatan 

potensi masalah dengan keamanan dan penurunan kepercayaan 

instruktur di integritas penilaian. Demikian pula, kinerja instruktur 

online tidak bisa diukur dengan cara tradisional, karena apa yang 

diminta dari instruktur berubah saat mereka memasuki kelas online. 

Akhirnya, pendekatan yang berpusat pada peserta didik instruksi, 

yang merupakan cara yang disukai yang digunakan instruksi online 

sebelumnya, memohon untuk pendekatan yang berpusat pada peserta 

didik untuk penilaian dan evaluasi. Tujuan dari konstruktivis, situasi 

pembelajaran yang berorientasi pada orang dewasa dibangun bersama 

pengetahuan dan makna. Oleh karena itu, semakin kami melibatkan 

peserta didik kami dalam pengembangan kegiatan asesmen dan 

evaluasi, semakin berdaya mereka menjadi pelajar, cendekiawan, dan 
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praktisi, dan semakin puas mereka akan mendapatkan pengalaman 

belajar mereka. 

Komentar berikut, ditawarkan oleh anggota fakultas di 

Komunitas Delgado Perguruan tinggi - yang merupakan siswa dalam 

program Pengajaran Kuliah Virtual (PKV) - merangkum dengan 

indah pemikiran tentang penilaian dan pencapaian kompetensi: 

Dalam posting terakhir saya, saya berbicara tentang 

BAGAIMANA kami belajar - konstruktivis komunitas kami belajar 

online - dalam perkuliahan ini. 

Setelah perenungan lebih lanjut, saya pikir saya harus 

mengomentari APA 

Saya belajar, karena saya mempelajari beberapa hal penting yang 

telah mengubah membentuk pemikiran saya dan mengarahkan 

kembali agenda pendidikan saya.  

 

Sebagai seorang guru memberikan instruksi bahwa seorang guru 

selalu mengandalkan kemampuan untuk visi strategi pengajaran 

dalam menanggapi dinamika individu ataupun kelompok. Program ini 

tidak mengubah pendekatan saya terhadap bagian ini hidupku sangat 

banyak. Bagian dari pengajaran saya ini selalu dating keluar datang 

dan berpusat pada pembelajaran: Ada konser yang akan datang, dan 

mereka harus mempelajari musik dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk tampil di depan umum. Sebagai konduktor, atau saat 

mendampingi mahasiswa yang bermain piano, saya tidak hanya 

mempersembahkan karya orang lain - seni produk dan integritas 

dipertaruhkan – semua orang dapat menilai di luar sana. 

Namun, dalam pengajaran tatap muka dan online, sikap saya 

sebagai guru dan strategi telah banyak berubah. Beberapa di antaranya 

terkait dengan pembelajaran - keterpusatan secara umum, tetapi 

banyak di antaranya adalah pembelajaran khusus yang menanggapi 

program Pengajaran Kuliah Virtual (PKV). 



94  Peniliaian Pembelajaran Matematika Online 
 

Pertama, pergeseran paradigma yang dialami adalah tujuannya 

penilaian adalah peningkatan pembelajaran. Di masa lalu, saya punya 

rencana mengikuti pengetahuan yang diterima bahwa tujuan evaluasi 

adalah akuntabilitas. Seharusnya tidak mengherankan jika pertanyaan 

yang kami tanyakan dan kosakata yang kita gunakan memengaruhi 

tidak hanya jawaban yang kita dapatkan tetapi bagaimana kita 

mendapatkanya. Hal ini membuat saya menundukkan setiap aspek 

mengajar saya untuk dipertanyaankan, “Bagaimana hal ini 

meningkatkan pembelajaran?”. 

Kedua, refleksi kritis adalah penilaian. Ini mempunyai 

membuka pintu untuk memasukkan lebih banyak tulisan di semua 

kelas saya dan untuk memfasilitasi diskusi di kelas online saya. Ini 

memberikan jalan keluar persiapan yang buruk untuk menulis yang 

banyak siswa saya perlihatkan. Itu juga memungkinkan saya untuk 

membedakan antara tulisan berisiko tinggi (kertas) dan tulisan 

berisiko rendah (diskusi). 

Secara khusus berurusan dengan instruksi online, kehadiran 

sosial tidak bisa terjadi kecuali desain perkuliahan dan fasilitasi 

instruktur membuat itu terjadi. Sebenarnya ini cukup benar untuk 

segala sesuatu yang berhubungan dengan desain perkuliahan di 

lingkungan online. Tidak masuk akal untuk mengharapkannya bahwa 

siswa akan memahami apa yang belum dibuat jelas dan eksplisit 

dengan tidak adanya ekspresi wajah dan petunjuk atau model sosial 

lainnya. Situasi ini juga mencegah instruktur untuk campur tangan 

dan membantu siswa yang hilang. Sebaiknya letakkan semuanya di 

depan dan jelaskan harapan dan menawarkan kesempatan untuk 

komunikasi. 

Refleksi Steven menunjukkan kepada kita bahwa kompetensi 

yang kita tetapkan untuk program tercapai. Steven mulai 

mempertanyakan semua praktik mengajarnya tice untuk memastikan 

keterpusatan peserta didik dan telah menyadari fungsi penting itu 

penilaian dimainkan dalam pengajaran online dan tatap muka. 
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Jembatan penilaian kesenjangan antara apa yang diajarkan dan apa 

yang dipelajari, dan di kelas online, bagaimana itu diajarkan juga 

penting untuk proses itu. 

 

Dengan mengingat pemikiran ini, berikut adalah prinsip utama 

yang kami miliki disajikan dalam bab ini: 

• Evaluasi perkuliahan dan program harus didasarkan pada misi 

lembaga, kompetensi program, dan hasil perkuliahan. 

• Perkuliahan, fakultas, dan evaluasi program harus menjadi kegiatan 

yang berkelanjutan memberikan dasar yang kokoh untuk 

peningkatan kualitas yang berkelanjutan. 

• Kolaborasi antara fakultas dan administrator diperlukan untuk 

memastikan program perkuliahan dan evaluasi program yang 

komprehensif dan menyeluruh. 

• Berbagai ukuran harus digunakan untuk mengevaluasi upaya 

online secara efektif di tingkat perkuliahan dan program. 

• Evaluasi perkuliahan, fakultas, dan program harus berfokus pada 

pelajar - proses pembelajaran yang paling penting dan paling 

bernilai. 

• Program komprehensif, fakultas, dan evaluasi program 

memastikan ketelitian dan kualitas dan praktik terbaik akan 

diterapkan di setiap aspek perkuliahan dan penyampaian program. 

 

Sekarang kita beralih ke bagian kedua dari buku ini, Penilaian 

dan Evaluasi, yang memberikan kegiatan, dan contoh penilaian dan 

evaluasi Kegiatan-kegiatan berdasarkan kerangka teoritis yang 

berfokus pada peserta didik yang telah kami sajikan. Kami 

mengundang pembaca untuk menggunakannya dalam pengembangan 

penilaian mereka sendiri dan evaluasi program, dan kami menyambut 

umpan balik tentang aplikasi dan penggunaannya. 
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BAB V 

PENILAIAN DAN EVALUASI 
 

 
A.  PENGANTAR PENILAIAN DAN ALAT EVALUASI 

Penilaian dan Evaluasi adalah review dari asesmen dan teknik 

evaluasi yang telah kita bahas sampai saat ini, dengan tambahan tips 

dan trik untuk penerapannya dalam perkuliahan dan program online. 

Perangkat dirancang sebagai sumber daya yang berdiri sendiri bagi 

pembaca untuk digunakan sesuai keinginan mereka. Banyak dari 

teknik penilaian berisi lembar kerja atau pertanyaan panduan, yang 

mungkin digunakan apa adanya atau disesuaikan dengan kebutuhan 

perkuliahan. Kami juga menyertakan contoh kegiatan penilaian yang 

dikembangkan oleh peserta kami dalam Pengajaran di Program ruang 

kelas virtual, semuanya sedang online instruktur sendiri atau bercita-

cita untuk mengajar secara online. Kegiatan ini menggambarkan 

beberapa dari bentuk penilaian yang telah kita bahas di buku. 

Beberapa alat-alat yang kami hadirkan adalah karya asli desain kami 

sendiri yang selama ini kami gunakan berhasil dalam perkuliahan 

online kami sendiri. Lainnya adalah adaptasi dari karya kolega kita; 

kami telah mengakui mereka sebagaimana mestinya. Kami sangat 

berterima kasih kontribusi mereka dan untuk pekerjaan baik yang 

mereka lakukan di bidang penilaian. 

Perangkat ini berisi presentasi tentang teknik penilaian berikut: 

• Desain dan pengembangan rubrik, termasuk contoh rubrik 
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• Penggunaan umpan balik siswa dalam penilaian 

• Rubrik untuk fakultas dan desainer instruksional yang melihat 

tingkat pelajar - keterpusatan dan interaktivitas yang mungkin 

dimiliki suatu perkuliahan 

• Penggunaan penilaian otentik 

• Penggunaan penilaian kinerja 

• Tes yang efektif dan pengembangan kuis 

• Penilaian portofolio 

• Penilaian diri 

• Penilaian sejawat 

• Penilaian kolaboratif 

• Penilaian reflektif 

• Penggunaan wiki dan blog dalam penilaian 

• Evaluasi perkuliahan yang efektif 

• Evaluasi fakultas yang efektif 

 

Beberapa sumber disertakan dalam diskusi. Mengikuti aplikasi, 

bagaimanapun, adalah bagian dari Sumber Daya Tambahan dalam 

bentuk situs web, software, serta artikel dan buku yang semoga 

bermanfaat bagi instruktur yang ada mengembangkan skema 

penilaian untuk perkuliahan online atau untuk administrator siapa 

yang mengembangkan materi evaluasi perkuliahan dan program. 

 

B. PENGEMBANGAN RUBRIK 

Rubrik telah menjadi alat yang berguna dalam penilaian 

pekerjaan siswa secara online. Mereka memberikan kejelasan dalam 

ekspektasi untuk kinerja siswa dan membantu mengubah penilaian 

subjektif dari tugas, seperti tanggapan untuk diskusi pertanyaan, 

menjadi ukuran yang lebih obyektif dari pekerjaan siswa. Karena itu, 

mengembangkan keterampilan dalam mendesain rubrik adalah 
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penting. Teman berikut disediakan untuk menyederhanakan dan 

mengungkap proses rubrik pengembangan. 

1. Merancang Rubrik 

Stevens dan Levi82 menggambarkan empat tahapan yang 

terlibat dalam pengembangan rubrik untuk tugas apapun: 

1. Bercermin. Luangkan waktu untuk memikirkan harapan untuk tugas. 

Apa ekspektasi dan bagaimana mereka akan mengkomunikasikan 

dengan pelajar? 

2. Daftar. Begitu harapan telah ditentukan, mulailah berkembang 

tujuan Pembelajaran. Apa detail dan tujuan pembelajaran untuk 

tugas ini? 

3. Pengelompokan dan Pelabelan. Selanjutnya, kelompokkan harapan dan 

keterampilan yang serupa, lalu beri label sesuai dengan tingkat 

kinerja. Apa kategorinya ekspektasi dan bagaimana tingkat kinerja 

ditentukan? Apa kinerja dasar lanjutan, misalnya? Apa yang 

dimaksud dengan kemahiran? Apakah penampilan yang luar biasa 

dapat terlihat? 

4. Penerapan. Terapkan keterampilan dan label dari Langkah 3 ke 

format kisi rubrik terakhir. 

Bagian berikut memberikan lebih banyak detail untuk membantu 

pengembangan rubrik. 

 

2. Menentukan Aktivitas Bergradasi 

Saat perkuliahan dikembangkan, pertimbangkan kegiatan yang 

akan dinilai dan bertingkat. Berikut adalah elemen yang perlu 

dipertimbangkan: 

• Kegiatan harus secara langsung berkaitan dengan tujuan 

pembelajaran perkuliahan. 

• Semua kegiatan perkuliahan harus berhubungan satu sama lain. 

                                                             
82 Dannelle D. Stevens and Antonia J. Levi, Introduction to Rubrics: An 

Assessment Tool to Save Grading Time, Convey Effective Feedback, and Promote Student 
Learning (Stylus Publishing, LLC, 2013). 
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• Kegiatan harus didasarkan pada pengalaman sebelumnya dengan 

tugas serupa. 

• Kegiatan harus berhubungan dengan keahlian siswa yang 

mengikuti perkuliahan atau harus membantu mengembangkan 

keterampilan baru. 

 

Berpikir tentang kegiatan dengan cara ini akan membantu 

menggambarkan pembelajaran tujuan untuk kegiatan yang sedang 

dikembangkan serta menyediakan sarana untuk menghubungkan 

mereka untuk hasil perkuliahan. 

 

3. Menentukan Tingkat Kinerja untuk Kegiatan 

Pertanyaan berikut membantu dalam menentukan tingkat 

kinerja yang diinginkan pada kegiatan: 

• Bukti apa yang dapat siswa berikan yang akan menunjukkan bahwa 

mereka telah berhasil apa yang kamu ingin mereka lakukan? 

Dengan kata lain, seperti apa kecakapan itu? 

• Apa harapan tertinggi untuk kinerja siswa? Di lain kata-kata, apa 

yang luar biasa (umumnya disebut dibedakan) performan terlihat 

seperti? 

• Apa kinerja terburuk yang dapat Anda bayangkan selain tidak 

melakukan tugas sama sekali? 

 

4. Menggunakan Rubrik dalam Penilaian 

Berikut ini adalah contoh bagaimana rubrik untuk diskusi 

online diperkenalkan dan digunakan dalam perkuliahan online: 

 

Terlampir rubrik partisipasi dalam diskusi online. Jalan 

menggunakan rubrik ini adalah melihat item "yang dapat dinilai" 

yang terdaftar di bawah grid di sisi kiri. Di atas adalah tingkat 

kinerja, yang secara kasar (dan maksud saya secara kasar!) sama 

dengan nilai. Untuk mendapatkan sebuah nilai misalnya, Anda 
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tidak perlu mengisi semua kotak di kolom sebelah kanan - kinerja 

Anda dalam diskusi mungkin sangat kuat dengan kombinasi item 

dari keduanya kolom di sebelah kanan (Mahir dan Istimewa) dan 

bahkan mungkin satu item yang Anda rasa menunjukkan kinerja 

dasar. Idenya adalah untuk melihat gambaran total kinerja diskusi 

Anda.  

 

Jadi, di tengah semester dan di akhir semester, apa yang saya 

inginkan dari Anda yang harus dilakukan adalah mengirimi saya 

email (saya akan menyemangati Anda di tengah semester) memberi 

tahu saya di mana Anda pikir Anda termasuk dalam rubrik. 

Misalnya, Anda mungkin berkata bahwa untuk memasukkan dan 

menerapkan konsep dan teori perkuliahan, Anda merasa bahwa 

Anda termasuk dalam kategori mahir, sedangkan Anda 

merasakannya dibedakan dalam menerapkan contoh dunia nyata 

dan aplikasi teori. Anda akan memeriksa setiap kategori dan 

memberi tahu saya di mana Anda pikir Anda jatuh di grid. Saya 

biasanya tidak memberikan nilai semester, jadi apa yang akan saya 

lakukan adalah menanggapi email Anda dengan penilaian saya 

sendiri berdasarkan penilaian diri Anda. Saya harap itu tidak terlalu 

membingungkan! Jika ada perbedaan persepsi, kami akan 

membahasnya. Jika kita setuju, bagus!  

 

Di akhir semester, saya akan meminta Anda melakukan ini lagi. 

Tapi, kali ini, saya akan meminta Anda untuk memberi tahu saya 

kelas berapa menurut Anda diterima juga. Ada pertanyaan tentang 

ini? Silahkan bertanya! 

 

5. Merekonsiliasi Perbedaan 

Rubrik menentukan bagaimana nilai akan ditentukan, sehingga 

mengurangi pendapat yang saling bertentangan dan banding kelas. 

Jika perbedaan terjadi, bagaimanapun, siswa harus didorong untuk 
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menggunakan rubrik untuk menggambarkan bagaimana mereka 

melihat kinerja mereka secara berbeda dari cara instruktur melihatnya. 

Ini membuka diskusi antara instruktur dan siswa yang dapat 

mengarah pada peningkatan kinerja dan klarifikasi. 

 

6. Contoh Rubrik Penilaian untuk Kegiatan Perkuliahan 

Berikut adalah dua contoh rubrik. Satu menunjukkan kotak 

kosong yang bisa digunakan untuk semua jenis tugas. Yang kedua 

adalah rubrik sampel untuk kelas presentasi. Dalam contoh jenis 

pelajaran dan penilaian terkait yang mengikuti ini bagian dari buku ini, 

kami menyertakan rubrik penilaian yang menyertai pelajaran 

memberikan contoh lebih lanjut tentang cara untuk mengembangkan 

dan menerapkan rubrik.  

 

Tabel  5.1 Deskripsi pembelajaran/Penilaian 

Kriteria 

(Total poin 

atau Persen  0  1  2  3 

total   

 

C. MENGGUNAKAN UMPAN BALIK SISWA UNTUK 

PENILAIAN 

Berikut adalah cara untuk meningkatkan dan menggunakan 

umpan balik siswa sebagai bagian dari kegiatan penilaian: 

• Kembangkan pedoman perkuliahan yang mencakup harapan akan 

umpan balik siswa satu sama lain. 

• Promosikan rasa kolaborasi daripada persaingan melalui 

penggunaan umpan balik. 

• Doronglah untuk memposting umpan balik di papan diskusi 

daripada melalui email, karena ini memungkinkan instruktur untuk 

melihat materi bukan sebaliknya tersedia. 
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• Jelaskan pentingnya memberikan umpan balik yang baik: itu 

memperdalam tingkat dan pembelajaran. 

 

1. Mengembangkan Teknik Umpan Balik yang Baik 

Siswa membutuhkan orientasi tentang bagaimana memberi dan 

menerima umpan balik. Pengikut adalah poin yang harus ditekankan 

dalam mengajar siswa tentang bagaimana memberi yang baik umpan 

balik. 

 

Umpan balik harus: 

• Menanggapi pertanyaan dengan cara yang secara jelas mendukung 

suatu posisi. 

• Mulailah topik baru. 

• Tambahkan ke diskusi dengan merenungkan secara kritis apa yang 

sedang dibahas. 

• Pindahkan diskusi ke arah baru. 

• Ajukan pertanyaan untuk merangsang pemikiran lebih lanjut dari 

pihak orang tersebut kepada siapa umpan balik tersebut ditujukan. 

 

2. Panduan Umpan Balik untuk Siswa 

• Jangan hanya memberikan masukan saat Anda melanjutkan. 

Rencanakan ke depan. 

• Sebelum Anda mulai mengetik, pikirkan dulu apa yang ingin Anda 

katakan. Dapatkan ide Anda langsung di kepala Anda dan cari tahu 

bagaimana semuanya cocok. 

• Buat beberapa catatan sebelum mengetik pesan online. Ini 

membantu Anda mengetahuinya apa yang perlu kamu katakan. 

• Gunakan paragraf pendek. Ini memaksa Anda untuk 

mengekspresikan diri Anda dengan minimal kata-kata. 

• Saat Anda menulis sesuatu, pastikan orang-orang akan memahami 

Anda. Setelah Anda mengetik pesan - dan sebelum Anda 

mengirimnya - coba baca dengan lantang. Terkadang kalimat yang 
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tampaknya oke saat Anda mengetik ternyata tidak benar bekerja 

saat Anda membacanya kembali.  

• Beberapa orang mengutip pesan yang sangat besar, lalu memberi 

komentar singkat di akhir, seperti "Saya setuju dengan ini! "Atau" 

Aku juga! Ini bisa mengganggu orang tersebut yang harus 

menelusuri seluruh pesan, mencari bagian menulis. Lebih masuk 

akal bagi Anda untuk mengutip hanya beberapa yang merangkum 

pesan secara memadai, dan memberikan komentar anda setelah 

itu.  

• Hanya dengan mengatakan bahwa Anda setuju dengan sesuatu 

tidak menambah banyak pertanyaan. Mengapa tidak memberi tahu 

orang - orang mengapa Anda setuju? Anda dapat menyatakan 

beberapa alasannya mengapa Anda merasakan apa yang Anda 

lakukan. Dengan cara ini, Anda akan terlihat seperti orang yang 

bijaksana yang memikirkan dengan hati-hati tentang berbagai hal 

dan mempertimbangkan semua fakta.  

• Anda harus selalu membaca apa yang Anda tulis sebelum 

mengirim pesan Anda. Ini tidak hanya akan membantu Anda 

menemukan kesalahan dalam ejaan, frasa, dan tata bahasa tetapi 

Anda juga mungkin memperhatikan bahwa Anda tidak terdengar 

seramah yang Anda inginkan. Membuat Pastikan pesan Anda 

diucapkan secara profesional dan tidak kasar untuk menghindari 

pencari orang-orang yang akan membacanya dan secara tidak 

sengaja “membakar" anggota lain dari kelompok.83. 

 

D.  BAGAIMANA INTERAKTIF ITU? 

Rubrik berikut ini adalah adaptasi dari rubrik Roblyer dan 

Wiencke84 untuk menilai interaksi dalam perkuliahan online. Kami 

berpendapat bahwa perkuliahan bisa sangat mahal interaktif tanpa 

                                                             
83 Palloff and Pratt, The Virtual Student. 
84 Roblyer and Wiencke, “Design and Use of a Rubric to Assess and 

Encourage Interactive Qualities in Distance Courses.” 
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menggunakan teknologi seperti konferensi audio dan video; akibatnya 

kami telah menghilangkan kategori evaluasi itu. Rubrik ini 

menunjukkan cara-cara di mana interaktivitas dapat dievaluasi. Poin 

bisa dijumlahkan dan digunakan sebagai bagian dari penilaian mandiri 

fakultas atau penilaian administratif dari efektivitas perkuliahan dan 

kinerja fakultas. 

 

 

E. PENILAIAN AUTENTIK 

Berikut ini adalah fitur dari penilaian otentik: 

• Umumnya berupa aktivitas aplikasi, seperti simulasi, role bermain, 

atau penggunaan studi kasus. 

• Secara efektif menunjukkan tidak hanya perolehan pengetahuan 

tetapi kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu dalam 

pengaturan profesional atau lainnya. 

• Dinilai secara efektif melalui penggunaan rubric. 

• Berikut adalah pedoman dalam penggunaan penilaian otentik. 

• Performa pelajar akan dievaluasi dalam kondisi dan penggunaan 

yang sama bahan yang sama seperti pertunjukan dunia nyata. 

• Siswa adalah mitra yang setara dalam proses pembelajaran dan 

penilaian; itu adalah, kegiatannya kolaboratif dan dinilai secara 

kolaboratif. 

• Siswa memahami nilai dari asesmen, karena menuntut kekuatan 

belajar. 

• Siswa termotivasi untuk berpartisipasi, karena aktivitas tersebut 

erat kaitannya dengan tujuan pembelajaran 

• tujuan dan hasil. 

 

Berikut contoh penilaian autentik berdasarkan standar penialain 

(kemampuan siswa) pada bidang pelajaran Matematika: 
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1. Pemecahan Matematika 

 

KD Menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika 

Indikator Menentukan penyelesaian matematika yang 

berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika 

 

Contoh Soal                       : 
Ayah membagikan uang sebesar Rp 100.000,- kepada 5 orang 

anaknya, semakin muda usia anak maka semakin kecil jumlah uang 

yang diterima anak. Jika selisih uang yang diterima oleh setiap dua 

anak yang usianya berdekatan adalah Rp 5000,- dan anak sulung 

menerima uang paling banyak maka tentukan jumlah uang yang 

diterima anak ke 4. 

 

Jawaban                            : 
Model matematika dari permasalah tersebut adalah 
Rumus jumlah n suku pertama adalah 
Jumlah uang yang diterima anak ke 4 adalah 
Jadi, jumlah uang yang diterima anak ke 4 adalah Rp. 25.000,- 
 

Alasan: 

 Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang 
ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan 

 Siswa dapat merumuskan masalah matematika atau menyusun 
model matematika 

 Siswa dapat menerapkan strategi untuk menyelasaikan berbagai 
masalah (sejenis dan masalah baru) dalam atau diluar matematika. 

 Siswa dapat menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai 
permasalahan asal 

 Siswa dapat menggunakan matematika secara bermakna. 
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Rubrik Penilaian Pemecahan Masalah 

Nilai Kriteria umum Keterangan 

0 
3 
6 

Tidak memahami 
Memahami sebagian 
Dapat memahami 

Pemecahan masalah 

0 
3 
6 

Strategi salah 
Sebagian strategi benar 
Semua strategi benar 

Perencanaan strategi 

0 
3 
6 

Jawaban salah 
Sebagian jawaban benar 
Jawaban benar 

Jawaban yang didapat 

 

2. Penalaran 

 

KD Merancang model matematika yang berkaitan dengan 

barisan dan deret aritmatika 

Indikator Memberikan penafsiran terhadap hasil penyelesaian 

yang diperoleh 

 

Contoh Soal                       : 
Hasil produksi suatu pabrik per tahun mengikuti aturan barisan 
aritmatika. Produksi pada tahun pertama sebanyak 400 unit dan 
produksi pada tahun keempat sebanyak 520 unit. Tentukan 
pertambahan produksi setiap tahunnya, kemudian tentukan pula 
banyak produksi pada tahun kedua puluh. 
 

Jawab                                   : 
Dalam soal telah disebutkan secara tegas bahwa karakteristik 
masalahnya berkaitan dengan model matematika yang berbentuk 
barisan aritmatika. Selanjutnya, penyelesaian masalah dikerjakan 
melalui langkah-langkah : 
1. Misalkan hasil produksi pada tahun pertama adalah a dan a = 400 

unit, pertambaahan produksi setiap tahun adalah b unit, 
sedangkan hasil produksi pada tahun ke n adalah un. (menyatakan 
besaran yang ada dalam masalah sebagai variable-variabel). 
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2. Hasil produksi pertahun mengikuti aturan barisan aritmatika 
dengan suku pertama a dan beda b, sehingga hasil produksi pada 
tahun ke n ditentukan dengan rumus . (merumuskan model 
matematika dari masalah yang berbentuk barisan aritmatika) 

3. Berdasarkan informasi dalam soal, diketahui bahwa : 
Penyelesaian atau solusi dari dua persamaan diatas diperoleh b = 
40. 
Kemudian suku kedua puluh ditentukan melaui hubungan : 
(menentukan penyelesaian atau solusi dari model matematika) 

4. Berdasarkan penyelesaian atau solusi pada langkah 3, dapat 
disimpulkan bahwa : 

 Pertambahan produksi setiap tahunnya adalah b = 40 unit. 

 Hasil produksi pada tahun kedus puluh adalah U20 = 1.160 
unit. (memberikan tafsiran penyelesaian atau solusi yang 
diperoleh terhadap masalah semula.) 

Alasan: 
Pada soal ini siswa dapat menyelesaikan dengan menggunakan 
penalaran matematika dan penafsiran matematika kemudian 
dibuktikan dengan menggunakan konsep barisan dan deret. 
 

Rubrik Penilaian Penalaran 

Level Kategori 

0 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 

Bukan jawaban yang sesuai. Tidak menggunakan istilah – 
istilah dalam bahasa pengukuran, data dan peluang, 
aljabar, geometri dan bilangan 
Jawaban salah, tetapi beberapa alasan dicoba 
mengemukakan 
Jawaban benar, tetapi penalarannya tidak lengkap atau 
tidak jelas 
Jawaban benar dan penelaran baik. Penjelsannya lebih 
lengkap dari level 2, tetapi mengandalkan pada 
pengetahuna konkret atau visual dari pengetahuan 
abstrak. 
Jawaban sempurna, siswa menggunakan pengetahuan dari 
bahasa pengukuran, aljabar, geometri dan bilangan. 
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3. Komunikasi 

 

KD Menerapkan konsep barisan dan deret geometri 

Indikator Merumuskan model matematika dari masalah deret 

 

Contoh Soal                       : 
Sebuah bola tenis dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 1 meter. Setiap 
kali setelah memantul , bola itu mencapai ketinggian lima per enam 
dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Hitunglah panjang lintasan 
yang ditempuh oleh bola sampai berhenti. 
 
Jawab                                   : 
Karakteristik masalah  dalam soal diatas berkaitan dengan model 
matematika yang berbentuk deret geometri tak hingga. Lintasan bola 
dari ketinggian 1 meter sampai dengan tiga pantulan yang pertama 
bisa divisualisasikan  dengan gambar . 
Setiap kali setelah bola itu memantul, gambar lintasannya 
dipindahkan agar tampak jelas. Lintasan yang sesungguhnya saling 
berhimpitan sehingga agak sulit untuk melakukan analisis 
perhitungan. 
Lintasan yang ditempuh oleh bola itu sampai berhenti terdiri atas 
lintasan turun (digambarkan dengan garis penuh) dan lintasan naik 
(digambarkan dengan garis putus-putus).  
Jadi, panjang lintasan yang ditempuh oleh bola itu sampai berhenti 
adalah 11 meter. 
 
Alasan                                  : 
 Pada soal ini penyelesaiannya dilakukan dengan 

memvisualisasikan dan mengkomunikasikan ke dalam  bentuk 
gambar kemudian diselesaikan dengan konsep barisan dan deret. 

     Siswa dapat mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, 
tertulis, 

     Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi 
Matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, 
menggambarkan hubungan-hubungan dan model-model situasi. 
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Rubrik Penilaian Komunikasi 

level Kategori 

0 
Bukan jawaban yang sesuai. Tidak menggunakan istilah-
istilah dalam bahasa pengukuran, data dan peluang, 
aljabar, geometri dan bilangan 

1 
Jawaban salah, tetapi beberapa alasan dicoba 
mengemukakan 

2 Jawaban benar, tetapi penalarannya tidak lengkap 

3 

Jawaban benar dan penalaran baik. Penjelasannya lebih 
lengkap dari level 2, tetapi mengandalkan pada 
pengetahuan konkret atau visual dari pengetahuan 
abstrak 

4 
Jawaban sempurna, siswa menggunakan pengetahuan 
dari bahasa pengukuran, aljabar, geometri dan bilangan. 

 

4. Koneksi 

 

KD Menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika 

Indiaktor Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan 

dan deret 

 

Contoh Soal                       : 
Diketahui matriks  dan adalah suku ke –n barisan aritmatika. 
Jika U6 = 18 dan U10 = 30, maka tentukan determinan matriks A ! 
 
Jawab                                   : 
4b = 12 
b = 3 
substitusikan b = 3 ke (2) 
a + 5b = 18 
a + 5.3 = 18 
a = 3 
U1 = a = 3 
U2 = a + b =3 + 3 = 6 
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U3 = a + 2b = 3 + 2.3 = 9 
U4 = a + 3b = 3 + 3.3 = 12 
Dengan demikian, 
maka, 
= 36 – 54 
= -18 
Jadi, det A = -18 
 

Alasan                                  : 
 Pada soal ini akan tampak koneksi antara permasalahan matriks 

dapat diselesaikan dengan konsep barisan dan deret. 

 Siswa dapat menggunakan koneksi antar topik matematika. 

 Siswa dapat menggunakan koneksi antara matematika dengan 
disiplin ilmu lain.. 

 Siswa dapat menghubungkan prosedur antar representasi 
ekuivalen. 

 Siswa dapat menggunakan ide–ide matematika untuk memperluas 
pemahaman tetang ide–ide matematika lainnya. 

 Siswa dapat menerapkan pemikiran dan pemodelan matematika 
untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada disiplin ilmu lain. 

 

Rubrik Penilaian Koneksi 

Skor Kriteria Ciri – ciri jawaban 

4 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

Jawaban lengkap 
 
 
 
 
 
 
 
Jawaban 
menggambarkan 
kompetensi 
dasar 

1. Jawaban yang dikemukakan lengkap dan 
benar 

2. Menggambarkan problem solving, 
reasoning serta kemampuan komunikasi. 

3. Jika respon yang dinyatakan terbuka, 
semua jawaban benar. 

4. Hasil digambarkan secara lengkap 

5. Kesalahan kecil, misalnya pembulatan 
mungkin ada 

6. Jawaban yang dikemukakan dan benar 
7. Menggambarkan problem solving, 

reasoning serta kemampuan komunikasi. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawaban 
sebagian benar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawaban hanya 
sekedar upaya 
mendapatkan 
jawaban. 

8. Jika respon yang dinyatakan terbuka, 
hampir semua jawaban benar. 

9. Hasil dijelaskan 
10. Kesalahan kecil, yang matematikanya 

mungkin ada 

11. Beberapa jawaban mungkin sudah 
dihilangkan 

12. Menggambarkan problem solving, 
reasoning serta kemampuan komunikasi. 

13. Terlihat kurangnya tingkat pemikiran yang 
tinggi. 

14. Kesimpulan yang dinyatakan namun tidak 
akurat 

15. Beberapa batasan mengenai pemahaman 
konsep matematika digambarkan. 

16. Kesalahan kecil yang matematikanya 
mungkin kecil 

17. Jawaban yang dikemukakan namun tidak 
pernah mengembagkan ide – ide 
matematika 

18. Masih kurang ide dalam problem solving, 
reasoning serta kemampuan komunikasi 

19. Beberapa perhitungan dinyatakan salah. 

 

5. Representasi 

 

KD Menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika 

Imdikator Menggunakan konsep barisan dan deret dalam 

menyelesaikan masalah  dan mengidentifikasi masalah 

 

Contoh Soal                       : 
Pada malam pertunjukkan dalam rangka membantu korban bencana 
alam, ruangan tempat duduk untuk para penonton dibagi atas 
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beberapa baris. Masing – masing baris terdiri dari 200 tempat duduk. 
Harga karcis baris terdepan Rp. 150.000,00 per orang dan harga kacis 
baris paling belakang sebesar Rp. 50.000,00 per orang. Selisih harga 
karcis untuk tiap baris itu sama. Jika semua karcis habis terjual maka 
panitia berharap akan memperoleh uang sebesar Rp. 120.000.000,00. 
Berapakah harga karcis per orang dari sebelum baris paling belakang? 
 
Jawab : 
Karena selisih harga karcis untuk tiap baris selalu sama maka masalah 
itu akan diselesaikan menggunakan deret aritmatika. Perolehan uang 
dari karcis kelompok paling depan sebagai suku pertama (a) dan 
perolehan uang dari karcis kelompok paling belakang sebagai suku 
terakhir (Un). 
a    = (200)(150.000) = 30.000.000 
Un = (200)(50.000) = 10.000.000 
Sn = 120.000.000 
Ruangan tempat duduk dibagi atas 6 kelompok, maka harga karcis 
sebelum kelompok paling belakang adalah merupakan suku kelima 
(U5). 
Jadi harga karcis per orang pada baris sebelum baris paling belakang 
adalah  Rp. 70.000,00 
 
Alasan  : 
 Siswa dapat melakukan perhitungan dan representasi dalam 

menyelesaikan masalah dengan meggunakan konsep barisan dan 
deret. 

 Siswa dapat menemukan pola dan hubungan antara permasalahn 
dengan konsep barisan dan deret. 

 

Rubrik Penilaian Representasi 

Kriteria Deskripsi Ada Tidak 

Ketepatan 
perhitungan 

o Banyak kesalahan perhitungan 
o Ada beberapa kesalahan 

perhitungan 
o Salah menggunakan rumus 
o Sangat sedikit melakukan 
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kesalahan perhitungan 
o Penggunaan rumus sudah benar 
o Sangat sedikit melakukan 

kesalahan perhitungan 
o Penggunaan rumus sudah tepat 
o Penyelesaian disajikan dengan 

rapi  dan baik 

Penjelasan o Tidak jelas 
o Tidak memahami pola barisan 

dan deret aritmatika 

 Meragukan 

 Ada pemahaman pola 

 Ditulis dengan jelas 

 Memahami satu aspek hubungan 
suku ke – n dengan jumlah n 
suku pertama 

 Ditulis dengan jelas 

 Memahami kedua aspek 
hubungan suku ke – n dengan 
banyak suku ke – n 

o  o  

Jawaban 
yang 

didapat 

 Tidak benar sama sekali atau 
tidak menjawab sama sekali 

o Tidak menggambarkan 
representasi dengan dunia nyata 
atau dengan symbol matematika 

 Sebagian jawaban benar 

 Sedikit menggambarkan 
representasi dengan dunia nyata 
atau dengan symbol matematika 

 Jawaban hampir sebagian besar 
benar 

 Hampir sebagian besar 
menggambarkan representasi 
dengan dunia nyata atau dengan 
symbol matematika 
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 Jawaban yng diperoleh benar 
dan tepat 

 Sudah menggambarkan 
representasi dengan dunia nyata 
atau dengan symbol matematika 

 

 

F. PENILAIAN KINERJA 

Berikut ini adalah kriteria penggunaan penilaian kinerja: 

Siswa akan membuat produk atau mendemonstrasikan keterampilan 

yang terkait dengan proses pembelajaran. Performa akan terjadi di 

lingkungan yang kompleks. Pertunjukan tersebut menunjukkan 

pemikiran tingkat tinggi dan pemecahan masalah  

keterampilan. Aktivitas tersebut merangsang serangkaian respons.  

Kegiatan ini menantang dan membutuhkan waktu dan usaha siswa. 

Contoh penilaian kinerja berikut ini dalam mata pelajaran 

matematika. 

 

1. Performance 

 

KD Menyelesaikan model matematika yang berkaitan 

dengan deret dengan memberikan penafsirannya 

Indiaktor Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan barisan 

dan deret aritmatika 

Contoh soal                : 
Alat dan bahan 

1. Lidi 

2. Penggaris / meteran 

3. Pulpen 

4. Spidol 

5. Kertas 

6. Cara Kerja 
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a. Potong lidi menjadi 4 buah dengan panjang masing-masing 80 
cm. taruh keempat lidi tersebut  hingga berebentuk persegi. 

b. Tandai titik tengah dari masing-masing lidi tersebut dengan 
spidol, lalu hubungkan dengan dua titik tengah dengan lidi 
yamg panjangnya telah disesuaikan. Hubungan lidi – lidi 
membentuk bangun  belah ketupat. 

c. Lakukan terus langkah 1 dan 2 hingga terbentuk 6 buah 
persegi dan 6 buah belah ketupat. 

d. Ukur panjang sisi-sisi daari masing-masing persegi yang 
terbentuk dan ukur juga panjang diagonal dari belah ketupat 
yang terbentuk. 

e. Hitung luas masing-masing bangun, catat hasilnya pada table 
berikut ini 

 

Persegi (P) 

Bangun Datar Panjang Sisi Luas 

P1   

P2   

P3   

P4   

P5   

P6   

Total Luas  

 
Belah ketupat (B) 

Bangun Datar Panjang Sisi Luas 

B1 
  

B2 
  

B3 
  

B4   

B5   

B6   

Total Luas  
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Pertanyaan: Jumlahkan total luas persegi dan total luas belah ketupat 
(disimbolkan dengan Lgab 1) 

 

Analisis 

a. Jika panjang sisi persegi 1 (P1) dinyatakan dengan S. Nyatakan 
total luas P dan total luas B dengan S, kemudian jumlahkan 
keduanya (Lgab 2) 

b. Substitusi S = 80 cm kedalam rumus yang diperoleh pada Lgab 2 , 
kemudian bandingkan hasilnya dengan Lgab 1! Berikan analisinya! 

 

Rubrik Penilaian Performance 

Level 3 (Superior) 
 Menunjukkan pemahaman yang tinggi tentang permasalahan dan 

konsep yang dipelajari 

 Menggunakan strategi investigasi yang patut dicontoh 

 Kesimpulan yang disajikan benar dan didukung oleh studinya 

 Laporan tertulis patut dicontoh 

 Diagram/tabel/grafik akurat dan cocok 

 Melebihi persyaratan studi yang efektif 

 
Level 2 (Memuaskan) 
 Menunjukkan pemahaman terhadap permasalahan dan konsep 

yang dipelajari. 

 Menggunakan strategi investigasi yang cocok 
 Kesimpulan yang disajikan benar dan sebagian besar didukung 

oleh studinya 
 Laporan tertulis efektif 

 Diagram/tabel/grafik akurat dan cocok 

 Memenuhi semua persyaratan dari suatu yang efektif 

 
Level 1 (Agak Memuaskan) 
 Menunjukkan pemahaman dari sebagian besar permasalahan 

konsep yang dipelajari 

 Sebagian strategi investigasi yang digunakan cocok 
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 Kesimpulan yang disajikan sebagian besar benar tetapi tidak 
didukung oleh studinya 

 Laporan tertulis sebagian besar efektif 

 Diagram/tabel/grafik/ sebagian besar akurat tetapi mungkin 
tidak cocok 

 Memenuhi sebagian besar persyaratan dari studi yang efektif. 

 
Level 0 (Tidak Memuaskan) 
 Menunjukkan pemahaman yang rendah atau tidak sama sekali dari 

pernyataan-pernyataan dan konsep-konsep yang dipelajari 
 Sering menggunakan strategi investigasi tidak cocok 

 Kesimpulan yang disajikan sebagian besar keliru 
 Laporan tertulis hampir semua tidak efektif 

 Diagram/tabel/grafik hampir semua tidak akurat dan tidak cocok 
 Tidak memenuhi semua persyaratan dari suatu studi yang efektif 

 

2. Investigasi  

 

KD menyelesaikan model matematika yang berkaitan dengan 

deret dengan memberikan penafsirannya 

Indiktor mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan barisan 

dan deret aritmatik 

 

Contoh soal                        : 
Data nilai impor Negara X dari tahun 2000 hingga tahun-tahun 
berikutnya selalu menurun dengan perbandingan konstan. Nilai 
impor Negara X pada tahun 2000 adalah 640 milyar rupiah dan tahun 
2002 besarnya 160 milyar rupiah. Jika fenomena ini terus berlanjut 
hingga tahun – tahun mendatang, prediksilah nilai total impor Negara 
X tersebut hingga tahun-tahun mendatang. 
 
Jawab                                   : 
Oleh karena penurunan nilai impor memiliki perbandingan yang 
konstan maka nilai impor dari tahun 2000 hingga tahun – tahun 
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berikutnya membentuk barisan geometri tak hingga berikut U1, U2, 
U3, U4,….. 
Dengan  U1 = nilai impor tahun 2000 = 640 milyar. 
U2 = nilai impor tahun 2001 
U3 = nilai impor tahun 2002 = 160 milyar 
Mengingat bahwa nilai suku ke-n suatu barisan geometri dapat 
dinyatakan dengan rumus Un = arn-1, maka U1 dan U3 dapat 
dinyatakan dengan 
U1= ar1-1 =ar0 = a 
U3 = ar3-1 = ar2 
Dengan memperhatikan nilai U1 dan U3 yang masing – masing 
besarnya 640 dan 140 milyar, diperoleh dua persamaan berikut : 
a = 640 …. (1) 
ar2 = 160 …. (2) 
dengan menyubstitusikan persamaan (1) ke persamaan (2) maka 
diperoleh persamaan berikut : 
a = 640 Þ ar2 = 160 
640r2 = 160 
Diperoleh 
 
Pada permasalahan ini digunakan r yang positif karena tidak ada nilai 
impor yang bernilai negative. 
Dengan demikian diperoleh, 
U1 = a = 640 
U2 = ar2-1 = ar1 = 
U3 = ar3-1 = ar2 = = 160 
U4 = ar4-1 = ar3 = 
Dan seterusnya….. 
Nilai total impor Negara X hingga tahun-tahun mendatang dapat 
dihitung dengan menggunakan deret geometri tak berhingga berikut : 
U1 + U2 + U3 + U4 + ……. = 
640 + 320 + 160 + 80 + ….. = 
=  640 x 2 
= 1280 
Jadi, diperoleh total impor Negara  X dari tahun 2000 hingga tahun-
tahun mendatang besarnya adalah 1.280 milyar atau 1.28 trilyun 
rupiah. 
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Rubrik Penilaian Investigasi 

Level 3 (Superior) 

 Menunjukkan pemahaman yang tinggi tentang permasalahan 
dan konsep yang dipelajari 

 Menggunakan strategi investigasi yang patut dicontoh 

 Kesimpulan yang disajikan benar dan didukung oleh studinya 
 Diagram/tabel/grafik akurat dan cocok 

 Melebihi persyaratan studi yang efektif 

 Level 2 (Memuaskan) 

 Menunjukkan pemahaman terhadap permasalahan dan 
konsep yang dipelajari. 

 Menggunakan strategi investigasi yang cocok 
 Kesimpulan yang disajikan benar dan sebagian besar didukung 

oleh studinya 
 Diagram/tabel/grafik akurat dan cocok 

 Memenuhi semua persyaratan dari suatu yang efektif 

 

Level 1 (Agak Memuaskan) 

 Menunjukkan pemahaman dari sebagian besar permasalahan 
konsep yang dipelajari 

 Sebagian strategi investigasi yang digunakan cocok 

 Kesimpulan yang disajikan sebagian besar benar tetapi tidak 
didukung oleh studinya 

 Diagram/tabel/grafik/ sebagian besar akurat tetapi mungkin 
tidak cocok 

 Memenuhi sebagian besar persyaratan dari studi yang efektif. 

 
Level 0 (Tidak Memuaskan) 

 Menunjukkan pemahaman yang rendah atau tidak sama sekali 
dari pernyataan-pernyataan dan konsep-konsep yang dipelajari 

 Sering menggunakan strategi investigasi tidak cocok 
 Kesimpulan yang disajikan sebagian besar keliru 

 Diagram/tabel/grafik hampir semua tidak akurat dan tidak 
cocok 
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 Tidak memenuhi semua persyaratan dari suatu studi yang 
efektif 

 

3. Proyek 

 

KD menyelesaikan model matematika yang berkaitan 

dengan deret dengan memberikan penafsirannya 

Indiaktor mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan barisan 

dan deret aritmatika 

. 

Contoh soal                        : 
Datangilah kantor kelurahan atau kecamatan ditempat tinggalmu, 
kemudian mintalah data tentang jumlah angka kelahiran bayi dari 
tahun 2005 sampai 2010. Dari data tersebut, dapatkah kamu 
menemukan pola barisan atau deret ? kemudian prediksilah jumlah 
kelahiran dari tahun 2011 hingga 2016, dan hitunglah seluruh angka 
kelahiran dari tahun 2011 hingga 2016. 
 

Rubrik Penilaian Proyek 

Level 3 (Superior) 

 Menunjukkan pemahaman yang tinggi tentang permasalahan 
dan konsep yang dipelajari 

 Menggunakan strategi investigasi yang patut dicontoh 
 Kesimpulan yang disajikan benar dan didukung oleh studinya 

 Laporan tertulis patut dicontoh 

 Diagram/tabel/grafik akurat dan cocok 
 Melebihi persyaratan studi yang efektif 

 
Level 2 (Memuaskan) 

 Menunjukkan pemahaman terhadap permasalahan dan 
konsep yang dipelajari. 

 Menggunakan strategi investigasi yang cocok 

 Kesimpulan yang disajikan benar dan sebagian besar didukung 
oleh studinya 

 Laporan tertulis efektif 



122  Peniliaian Pembelajaran Matematika Online 
 

 Diagram/tabel/grafik akurat dan cocok 

 Memenuhi semua persyaratan dari suatu yang efektif 

 
Level 1  (Agak Memuaskan) 

 Menunjukkan pemahaman dari sebagian besar permasalahan 
konsep yang dipelajari 

 Sebagian strategi investigasi yang digunakan cocok 

 Kesimpulan yang disajikan sebagian besar benar tetapi tidak 
didukung oleh studinya 

 Laporan tertulis sebagian besar efektif 
 Diagram/tabel/grafik/ sebagian besar akurat tetapi mungkin 

tidak cocok 
 Memenuhi sebagian besar persyaratan dari studi yang efektif. 

 
Level 0 (Tidak Memuaskan) 

 Menunjukkan pemahaman yang rendah atau tidak sama sekali 
dari pernyataan-pernyataan dan konsep-konsep yang dipelajari 

 Sering menggunakan strategi investigasi tidak cocok 

 Kesimpulan yang disajikan sebagian besar keliru 

 Laporan tertulis hampir semua tidak efektif 
 Diagram/tabel/grafik hampir semua tidak akurat dan tidak 

cocok 
 Tidak memenuhi semua persyaratan dari suatu studi yang 

efektif 

 

G. UJI EFEKTIF DAN PENGEMBANGAN KUIS 

Paling sering, instruktur mengembangkan pertanyaan tes 

mereka sendiri atau menggunakan pertanyaan yang sudah ada telah 

disediakan sebagai pelengkap buku teks yang digunakan untuk 

perkuliahan. Ini mungkin Namun, bukan cara yang paling efektif 

untuk mengembangkan item tes. Weimer85 mengemukakan 

serangkaian kegiatan yang dapat meningkatkan potensi belajar suatu 

                                                             
85 Weimer, Learner-Centered Teaching. 
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ujian selain membuat semua ujian terbuka - buku, ujian dibawa 

pulang. Isyarat yang dapat diterapkan dengan mudah di lingkungan 

online, adalah sebagai berikut: 

 

Sertakan kegiatan singkat dalam perkuliahan, seperti latihan tes atau 

quiz, itu meningkatkan review pembelajaran. 

 

Mintalah siswa untuk meringkas isi perkuliahan secara teratur sebagai 

bagian dari rutin, diskusi online yang sedang berlangsung. Kalimat 

dalam Makalah atau Kejadian Kuesioner Kritis yang diadaptasi untuk 

penggunaan online yang akan memenuhi tujuan ini.  

Mintalah siswa untuk menghasilkan dan mengirimkan satu pertanyaan 

tes potensial untuk setiap modul dan gunakan ini untuk membuat 

atau menambah bank tes untuk perkuliahan. 

 

Case86 mencatat bahwa pertanyaan tes yang paling sering 

dikembangkan oleh individu instruktur ual dan dengan demikian 

mewakili interpretasi instruktur dari konten. Karena itu, dia 

merekomendasikan penggunaan tim kolaboratif yang terdiri dari 

subjek ahli materi dan staf terampil dalam psikometri dan penilaian. 

Uji item itu tampaknya tidak efektif, setelah ujian disampaikan, harus 

ditinjau ulang dan diperbaiki. 

 

Berikut ini adalah beberapa pedoman untuk konstruksi tes dan kuis 

yang efektif. 

 

1. Keabsahan 

Item ditulis dengan jelas dan dapat dimengerti. Konten secara 

langsung cocok dengan hasil pembelajaran atau tujuan unit atau 

                                                             
86 Randall E. Case, “Independent Learning and Test Question 

Development: The Intersection of Student and Content,” Assessment Update 20, 
no. 1 (2008): 5–7. 
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keduanya. Item memiliki bobot yang sesuai dengan skor akhir. 

Tingkat pemikiran yang dibutuhkan, berdasarkan Taksonomi Bloom, 

langsung cocok hasil belajar atau tujuan atau keduanya. Rentang item 

cukup luas untuk merepresentasikan hasil belajar. 

 

2. Keandalan 

 Instruksi jelas. 

 Batasan waktu masuk akal dan realistis. 

 Tes dilindungi kata sandi. 

 Kosakata yang digunakan sesuai dengan yang disajikan dalam 

materi perkuliahan. 

 Tata letak pengujian jelas dan konsisten. 

 Ujian make-up, jika ditawarkan, mirip dengan ujian aslinya. 

 Pengacakan item digunakan untuk membuat tes individu untuk 

setiap pelajar. 
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BAB VI 

PENILAIAN MATEMATIKA 
 

 
A. TUJUAN PENILAIAN MATEMATIKA 

Siswa di sekolah dasar dan menengah saat ini menjadi sasaran 

lebih banyak penilaian dari waktu sebelumnya dalam sejarah 

pendidikan umum. Penilaian berisiko tinggi adalah penilaian yang 

memiliki implikasi serius bagi daerah, sekolah, guru, dan siswa. 

Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional melaksanakan penyelenggaraan 

pendidikan baik penilaian pada matapelajaran seperti matematika 

(bahasa Inggris/seni bahasa) di seluruh daerah Indonesia. Penilaian 

ini mungkin penilaian sumatif (pada akhir tahun ajaran) atau formatif, 

untuk menginformasikan hasil pembelajaran selama tahun tersebut. 

Tujuan penilaian berisiko tinggi berkisar dari menilai masing-masing 

sekolah hingga mengevaluasi guru dan menentukan peningkatan 

siswa, sehingga langkah-langkah ini membebani pendidik, siswa, dan 

orang tua. Namun, karena penilaian ini lebih formal dan hasilnya 

mungkin tidak tersedia selama berbulan-bulan, penilaian tersebut 

mungkin tidak berguna untuk merencanakan pembelajaran. Penilaian 

berisiko tinggi juga telah meningkatkan mentalitas "mengajar untuk 

menguji" di banyak sekolah, mengurangi waktu pengajaran yang 

berkualitas untuk kurikulum yang lebih luas. Orang tua dan pendidik 

telah mendorong ujian formal yang berlebihan di sekolah mereka 

demi penilaian kelas yang lebih informal dan informatif. Penilaian 
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berbasis kelas yang menginformasikan guru, siswa, dan orang tua 

tentang kemajuan siswa dalam kurikulum mencakup berbagai ukuran 

penyaringan, satuan tes, penilaian informal selama pengajaran, dan 

langkah-langkah pemantauan kemajuan secara singkat. Penilaian ini 

lebih erat kaitannya dengan instruksi dengan tujuan meningkatkan 

pembelajaran. 

Dewan Nasional Guru Matematika mendokumentasikan 

Standar Penilaian untuk Matematika Sekolah menguraikan empat 

tujuan penilaian: memantau kemajuan siswa, membuat keputusan 

instruksional, mengevaluasi prestasi siswa, dan mengevaluasi program 

(NCTM, 1995). Menurut dokumen ini, penilaian harus: 

• mencerminkan matematika yang perlu diketahui, dapat dilakukan 

oleh semua siswa; 

• meningkatkan pembelajaran matematika; 

• meningkatkan kesetaraan; 

• menjadi proses yang terbuka; 

• meningkatkan kesimpulan yang valid tentang pembelajaran 

matematika; dan 

• menjadi proses yang koheren. 

 

B. SIKLUS PENILAIAN 

Semua penilaian matematika, menurut dokumen NCTM 1995, 

melibatkan empat fase yang saling terkait: merencanakan penilaian, 

mengumpulkan bukti, menafsirkan bukti, dan menggunakan hasil. 

Siklus ini mirip dengan banyak sistem penilaian berbasis bukti di 

sekolah, bisnis, dan organisasi lainnya. Pertimbangkan contoh 

matematika saat meninjau fase yang digambarkan pada Gambar 6.1, 

unit kelas lima dalam memecahkan masalah yang melibatkan 

penambahan dan pengurangan pecahan. 
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Gambar 6.1. Siklus Penilaian 

Sumber (Gurganus, 2017, hal.61) 

 

Perencanaan penilaian (Plan Assesment) pertama 

mengharuskan guru untuk menerjemahkan standar kurikulum ke 

dalam kelas dan tujuan individu yang relevan untuk siswa mereka. 

Tujuan pembelajaran mencakup aspek informasi faktual, pemahaman 

konseptual, keterampilan, pemecahan masalah, aplikasi, proses, dan 

bahkan disposisi matematis. Tujuan ini harus jelas dan spesifik untuk 

tujuan instruksional dan penilaian. 

Misalnya, dalam Common Core State Standards for 

Mathematics, dua tujuan untuk siswa kelas lima adalah: 

“Menambahkan dan mengurangi pecahan berpenyebut berbeda 

dengan mengganti pecahan yang diberikan dengan pecahan setara” 

dan “Memecahkan masalah kata yang melibatkan penjumlahan dan 

pengurangan pecahan mengacu pada keseluruhan yang sama, 

termasuk kasus penyebut yang berbeda”. Penting bagi guru untuk 

berkonsultasi dengan standar kurikulum kabupaten saat menetapkan 

tujuan pembelajaran, karena tujuan tingkat kelas mungkin berbeda 

dari tujuan buku teks dan materi lainnya. 
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Untuk contoh ini, guru mengetahui bahwa siswa seharusnya 

sudah mengembangkan konsep dasar pecahan, pemahaman 

kesetaraan, dan kefasihan dengan penjumlahan dan pengurangan 

pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi beberapa siswa mungkin 

memiliki kesenjangan. Penilaian pra-unit akan mencakup item tentang 

konsep prasyarat ini serta item yang terkait dengan tujuan unit. 

Penilaian lain untuk unit harus direncanakan sebagai bagian dari 

perencanaan instruksional keseluruhan untuk unit. Guru di sebagian 

besar kabupaten memiliki banyak kebijaksanaan profesional tentang 

penilaian informal yang menginformasikan pengajaran. Untuk 

penilaian yang dibuat oleh guru ini, guru harus mempertimbangkan: 

frekuensi (misalnya, setiap hari, seminggu sekali), bentuk (misalnya, 

wawancara, kertas dan pensil, tugas kinerja), bobot (misalnya, dinilai 

atau tidak dinilai), sumber daya (misalnya, waktu dan bahan), dan 

pengalaman siswa sebelumnya dengan penilaian. Selain penilaian pra-

unit, guru dalam contoh kita merencanakan pemeriksaan singkat 

pemahaman siswa selama setiap pelajaran (bentuk lisan dan tertulis) 

dan penilaian pasca-unit. Model penilaian alternatif untuk unit ini 

adalah dengan menggunakan versi yang berbeda dari ukuran hasil 

yang sama pada interval tertentu selama unit. Pendekatan 

pemantauan kemajuan ini, yang disebut pengukuran berbasis 

kurikulum, dibahas di bagian selanjutnya dari bab ini. 

Selanjutnya, guru harus menerapkan rencana penilaian dan 

mengumpulkan bukti (gather evidence) untuk siswa individu pada 

jadwal yang akan cukup sering untuk mempengaruhi instruksi tetapi 

tidak mengambil waktu instruksional yang berlebihan. Penilaian yang 

tertanam dalam instruksi paling memenuhi kriteria ini. Penilaian pra-

unit mungkin menunjukkan bahwa beberapa siswa memerlukan 

tinjauan atau pengajaran ulang keterampilan dan konsep prasyarat. 

Siswa lain mungkin sangat percaya diri dan fasih dengan pecahan 

senilai dan penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang 

sama dan sudah menunjukkan pemahaman konsep untuk operasi 
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dengan penyebut yang berbeda. Siswa-siswa ini akan membutuhkan 

tujuan yang lebih maju untuk unit studi ini, terkait dengan topik yang 

sama. Penilaian membantu guru dalam membedakan instruksi untuk 

memenuhi kebutuhan individu siswa. Penilaian selama unit, tertanam 

dalam kegiatan pelajaran, harus mendokumentasikan kemajuan 

individu siswa menuju tujuan mereka. Misalnya, pemeriksaan cepat 

dari tiga masalah pecahan menyimpulkan satu pelajaran. Masalah dua 

kata bagi siswa untuk dipecahkan secara mandiri tertanam dalam yang 

lain. Guru meminta siswa untuk menjelaskan proses mereka untuk 

kata masalah untuk mendapatkan lebih banyak wawasan. Penilaian 

pasca-unit atau sumatif harus mengkonfirmasi penguasaan konsep 

dan keterampilan siswa dan kesiapan untuk unit studi berikutnya. 

Tahap interpretasi (interpretation) siklus penilaian mengingatkan 

guru tentang validitas, kualitas, dan masalah etika. Dapatkah 

interpretasi yang valid dibuat dengan jenis metode pengumpulan yang 

digunakan? Apakah bukti dari berbagai sumber bertemu untuk 

mendukung kesimpulan? Apakah hasil penilaian berguna untuk 

merencanakan instruksi? Apakah siswa dan orang tua juga memahami 

hasil? Guru dalam contoh kita harus mempertimbangkan apakah 

domain keterampilan dan konsep penjumlahan dan pengurangan 

pecahan diambil sampelnya secara memadai dan apakah ada penilaian 

yang tidak jelas atau tidak mencerminkan pemahaman siswa karena 

bahasa, format, pemilihan item, atau faktor lainnya. Misalnya, apakah 

soal kata dalam penilaian pasca-unit merupakan contoh dari bilangan 

bulat, pecahan dengan penyebut yang sama, dan pecahan dengan 

penyebut yang berbeda sehingga siswa dapat menunjukkan 

pemahaman konsep yang kuat pada berbagai aplikasi? Selama unit 

instruksional ini, guru memutuskan untuk menambahkan daftar 

masalah kata untuk digunakan dengan wawancara singkat siswa. 

Daftar periksa berfungsi sebagai panduan untuk memeriksa konsep 

dan keterampilan serta metode pengumpulan data. Keputusan ini 

menggambarkan sifat nonlinier dari siklus penilaian. 
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Menggunakan hasil penilaian (using assessment results) untuk 

membuat keputusan instruksional juga memiliki banyak tujuan. Guru 

dapat memeriksa efek instruksi dan lingkungan belajar pada 

pengetahuan dan keterampilan siswa. Kebutuhan individu siswa dapat 

ditunjuk dan ditangani. Siswa dapat melihat kemajuan mereka sendiri 

menuju tujuan. Jenis penilaian formatif, seperti pemantauan kinerja 

siswa sehari-hari untuk menginformasikan keputusan instruksional, 

dan penilaian sumatif, seperti unit post-test, harus dikaitkan untuk 

memberikan dasar keputusan yang koheren dan terintegrasi. Untuk 

pecahan dengan contoh penyebut yang berbeda, penilaian pra-unit 

memberi tahu guru tentang instruksi perbaikan yang diperlukan atau 

kebutuhan untuk tujuan individu siswa. Penilaian formatif dalam unit 

memberi tahu guru apakah tujuan pelajaran tercapai atau apakah 

pengajaran ulang dengan pendekatan alternatif harus dilakukan. 

Penilaian pasca-unit memberikan informasi untuk unit instruksional 

masa depan dan pemeliharaan keterampilan. Yang terpenting, siswa 

yang tidak dapat menyelesaikan jenis masalah ini di awal unit dapat 

melihat bahwa mereka sekarang memiliki keterampilan dan 

pemahaman konsep baru. 

Guru harus mempertimbangkan tujuan sebenarnya dari setiap 

kegiatan penilaian atau evaluasi di kelas mereka. Untuk kegiatan 

penilaian yang diamanatkan tersebut, seberapa baik kurikulum 

diselaraskan dengan instrumen penilaian? Bisakah hasilnya berguna 

dengan cara lain? Berapa banyak otoritas pengambilan keputusan 

yang dimiliki guru untuk penilaian lain? Untuk tujuan penilaian, 

tindakan apa yang adil bagi siswa? Apakah siswa memahami penilaian 

mana yang formatif dan mana yang sumatif? Untuk penilaian 

instruksional, metode apa yang terbukti informatif namun efisien? 

Guru membutuhkan seluruh kotak peralatan pendekatan dan strategi 

penilaian. 
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C. JENIS PENILAIAN MATEMATIKA 

Semua penilaian matematika, menurut dokumen NCTM 1995, 
melibatkan empat fase yang saling terkait: merencanakan penilaian, 

Penilaian matematika sangat bervariasi, tergantung pada 

tujuannya, dan guru harus pintae dalam menciptakan (atau memilih) 

berbagai penilaian, mengelola, dan menafsirkan penilaian tersebut 

dalam batasan dan harapan profesional, dan menggunakan hasilnya 

untuk perencanaan pembelajaran. Matematika berbeda dengan 

membaca dalam domain konten yang jauh lebih luas—ada cakupan 

konsep yang lebih luas untuk dipelajari dalam matematika. Tujuan 

utama dari penilaian matematika harus untuk meningkatkan prestasi 

siswa di seluruh ranah. Bagian ini memberikan pemeriksaan terhadap 

tiga jenis penilaian utama untuk matematika: 1) penilaian diagnostik 

untuk tujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, dan 

juga digunakan dalam penilaian komprehensif untuk keputusan 

kelayakan untuk pendidikan khusus; 2) langkah-langkah penyaringan 

yang sering digunakan untuk intervensi awal atau dalam kerangka 

Sistem Dukungan Multi-Tingkat (SDMT); dan 3) Pengukuran 

Berbasis Kurikulum (PBK), juga paling sering digunakan dalam 

kerangka SDMT. Bagian selanjutnya akan membahas strategi dan 

masalah penilaian matematika lainnya untuk siswa penyandang 

disabilitas dan masalah belajar lainnya. 

 

1. Penilaian Diagnostik 

Menggunakan terminologi dari dunia medis, penilaian 

diagnostik adalah apa yang dikatakannya — penilaian untuk diagnosis 

masalah belajar. Untuk pembelajaran matematika, penilaian 

diagnostik dapat digunakan dengan siswa individu untuk menemukan 

kekuatan dan kelemahan tertentu, kesenjangan belajar, atau 

kesalahpahaman. Penilaian diagnostik juga digunakan dalam penilaian 

komprehensif yang diperlukan untuk kelayakan pendidikan khusus. 
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(1) Dalam melakukan evaluasi [untuk penentuan kelayakan], dinas 

pendidikan setempat harus—menggunakan berbagai alat dan 

strategi penilaian untuk mengumpulkan informasi fungsional, 

perkembangan, dan akademik yang relevan, termasuk informasi 

yang diberikan oleh orang tua, yang dapat membantu dalam 

menentukan— 

(i) apakah anak tersebut merupakan anak penyandang disabilitas; 

dan 

(ii) isi program pendidikan individual anak, termasuk informasi 

yang berkaitan dengan memungkinkan anak untuk terlibat dan 

maju dalam kurikulum pendidikan umum, atau, untuk anak-

anak prasekolah, untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang 

sesuai; 

(3) harus memastikan bahwa alat dan strategi penilaian yang 

memberikan informasi relevan yang langsung membantu orang dalam 

menentukan kebutuhan pendidikan anak yang disediakan. 

 

2. Penilaian Diagnostik Formal 

Penilaian diagnostik untuk kelayakan pendidikan khusus atau 

untuk penggunaan kelas dapat mencakup langkah-langkah formal dan 

informal. Langkah-langkah formal adalah langkah-langkah yang 

distandarisasi (memerlukan metode administrasi atau protokol 

tertentu), telah diuji di lapangan dengan berbagai siswa, dan 

menawarkan bukti teknis kualitas, seperti reliabilitas dan validitas 

data. Tindakan diagnostik formal menawarkan banyak keuntungan 

bagi pendidik. Mereka menyediakan data normatif yang 

memungkinkan perbandingan siswa secara individu dengan teman 

sebaya dan tingkat kelas mereka. Banyak yang telah diselaraskan 

dengan standar kurikulum nasional, dan oleh karena itu contoh 

keterampilan dan pemahaman konsep dari berbagai domain 

matematika. Perangkat ini telah dirancang dengan lantai dan langit-

langit (tempat untuk memulai dan mengakhiri sesi penilaian), untuk 
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membuat penilaian yang luas lebih efisien dan tidak membuat frustasi 

siswa. Akhirnya, mereka menawarkan wawasan yang baik ke area 

umum kekuatan dan kelemahan, membantu pendidik mempersempit 

fokus perhatian mereka. Namun, karena instrumennya luas, mereka 

mungkin tidak cukup spesifik untuk merencanakan instruksi. 

Protokol mereka tidak mengizinkan administrator untuk mengikuti 

item dengan penyelidikan atau pertanyaan tambahan. Sebagian besar 

penilaian ini memiliki desain tertutup, tidak memungkinkan 

tanggapan alternatif oleh siswa. Paket penilaian bisa mahal bagi 

sekolah untuk memperoleh dan tetap up-to-date. 

Penilaian diagnostik formal dapat diikuti dengan penyelidikan 

informal yang lebih spesifik atau tindakan berbasis kurikulum (formal 

atau informal). Penilaian tindak lanjut ini mungkin diperlukan untuk 

menjawab pertanyaan tambahan tentang keterampilan siswa tertentu 

dan pemahaman konsep atau untuk memberikan informasi tentang 

pengembangan program pendidikan individual (IEP) dan intervensi 

awal. 

 

3. Penilaian Diagnostik Informal 

Penilaian yang dilakukan guru pada awal tahun ajaran atau 

untuk siswa yang baru mendaftar mungkin merupakan penilaian 

diagnostik informal jika digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan 

dan kesenjangan dalam pembelajaran. Penilaian pra-unit yang 

mencakup konsep dan keterampilan prasyarat bersifat diagnostik. 

Penilaian yang diberikan guru sebagai bagian dari baterai evaluasi 

kelayakan mungkin merupakan penilaian diagnostik informal yang 

dikembangkan guru karena membantu menjawab pertanyaan tentang 

pola pembelajaran. Ketika penilaian informal benar-benar diagnostik, 

mereka biasanya memiliki tiga fase: survei luas (atau penyaringan), 

penyelidikan khusus, dan wawancara diagnostik. 

Sebuah survei yang luas mencakup pengambilan sampel konten 

dalam domain matematika, atau, bahkan lebih luas, untuk tujuan 
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tingkat kelas dalam matematika. Survei dapat mencakup item di 

sepanjang lintasan untuk area konten dalam matematika, di seluruh 

tingkat kelas. Dalam hal ini, guru tertarik untuk menunjukkan dengan 

tepat di mana pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan 

tersendat. Gambar 6.2 mengilustrasikan survei luas untuk konsep 

nilai tempat mengikuti lintasan dari konsep kelas satu hingga kelas 

dua. Banyak instrumen pengukuran berbasis kurikulum (PBK) cukup 

luas untuk dianggap sebagai survei domain kurikulum (atau area 

keterampilan dan konsep yang luas di dalam domain). 

 
Gambar 6.2. Hasil Jawaban Nilai Tempat dan Penjumlahan 

Sumber (Gurganus, 2017, hal.66) 



                                  Kristayulita, Lubna  135 
 

Sebuah penyelidikan khusus biasanya mengikuti penilaian lain yang 

menimbulkan pertanyaan tambahan tentang pembelajaran siswa. 

Sebuah penyelidikan mencakup berbagai keterampilan dan/atau 

konsep yang sempit dan sangat singkat. Kadang-kadang penyelidikan 

menilai satu tujuan instruksional setelah pelajaran atau berbagai 

keterampilan dalam unit tertentu. Probe dapat diberikan kepada 

individu, kelompok kecil, atau seluruh kelas, oleh karena itu ada 

fleksibilitas yang besar dalam melakukan tindakan yang singkat dan 

informatif ini. Sebuah penyelidikan yang mungkin mengikuti survei 

luas pada Gambar 3.3 dapat ditemukan pada Gambar 6.4. Guru 

khawatir bahwa dia tidak memiliki informasi yang cukup tentang 

kesalahan yang dibuat siswa pada survei, sehingga penyelidikan 

ditujukan untuk menerapkan konsep nilai tempat dengan 

penambahan. 

Wawancara diagnostik juga merupakan jenis penyelidikan, 

tetapi biasanya dilakukan secara individu dengan menggunakan 

pekerjaan siswa, seperti pekerjaan selama pelajaran atau hasil 

penyelidikan. Guru meminta siswa untuk menjelaskan kinerja 

matematika, seperti mengerjakan algoritma, tugas kinerja, atau 

masalah kata. Interaksi antara guru dan siswa dipandu oleh 

pertanyaan guru. Kadang-kadang rubrik digunakan untuk wawancara 

diagnostik, seperti yang dijelaskan oleh Poch, van Garderen, dan 

Scheuermann (2015) selama instruksi pemecahan masalah 

menggunakan diagram. Rubrik penulis untuk wawancara termasuk 

untaian yang terlibat — pemahaman konseptual, kelancaran 

prosedural, kompetensi strategis, penalaran adaptif, dan disposisi 

produktif — dengan tempat untuk menunjukkan tantangan dan 

kesalahpahaman serta dukungan instruksional yang diperlukan. 

Rubrik memastikan pengumpulan data secara terorganisir selama 

wawancara. Gambar 6.4 mengilustrasikan rubrik yang menyertai 

wawancara diagnostik tentang pemeriksaan penjumlahan siswa. 
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Gambar 6.3. Hasil Jawaban Penjumlahan sebagai Umpan Balik 

Sumber (Gurganus, 2017, hal.67) 

 

4. Ukuran Penyaringan 

Penyaringan adalah pendekatan penilaian yang telah digunakan 

selama berabad-abad di banyak disiplin ilmu, termasuk pemilihan 

individu untuk militer, sebagai langkah awal dalam pemilihan 

kandidat untuk pekerjaan, dalam penerimaan perguruan tinggi, dan 

dalam kedokteran untuk mengidentifikasi individu yang memerlukan 

evaluasi tambahan. Pendidik yang bertanggung jawab untuk instruksi 

dan intervensi matematika di semua tingkatan harus kompeten 

dengan alat dan strategi penyaringan. Kegiatan penyaringan 

diperlukan dalam berbagai situasi di sekolah. Anak-anak kecil disaring 

untuk kesiapan mereka untuk sekolah. Siswa di kelas awal disaring 

untuk potensi mereka untuk program akselerasi atau intervensi, 

termasuk skrining universal untuk program SDMT. Guru sering 
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menggunakan alat penyaringan yang luas pada awal tahun ajaran 

untuk lebih memahami kebutuhan instruksional siswa. Skrining 

digunakan sebagai langkah awal dalam proses diagnostik, seperti 

survei luas yang dibahas di bagian sebelumnya. Penyaringan 

digunakan di sekolah menengah untuk menentukan penempatan 

kursus. Ketika masing-masing siswa menunjukkan masalah 

pembelajaran atau perilaku yang tidak terduga, penyaringan sering kali 

merupakan pendekatan penilaian pertama untuk mempersempit 

jangkauan penjelasan yang mungkin. 

 

5. Penyaringan Kelas Awal 

Skrining untuk anak-anak yang berisiko mengalami kesulitan 

matematika di kemudian hari biasanya dilakukan dalam program 

prasekolah, sebagai bagian dari prosedur masuk sekolah, dan di kelas 

satu. Langkah-langkah penyaringan yang sesuai dengan 

perkembangan harus singkat dan tertanam dalam tugas kinerja atau 

kegiatan untuk masing-masing anak. Contoh tugas kinerja untuk 

penyaringan awal: 

 

Ada beberapa nomor pada kartu ini di atas meja (1 sampai 5). 

Bisakah Anda memberi tahu saya nama-nama nomor itu? Bisakah 

kamu mengurutkan angkanya? Angka berapa yang muncul setelah 

angka 5? 

 

Sejumlah penyaringan nilai awal adalah tugas kertas dan pensil 

atau tanggapan berbasis komputer untuk memberikan ukuran 

tercepat dan termudah yang mungkin. Namun, siswa yang tidak 

terbiasa dengan metode respons ini mungkin tidak menunjukkan 

pemahaman konsep atau keterampilan mereka secara memadai. Selain 

itu, tugas kertas dan pensil mungkin tidak sesuai dengan 

perkembangan untuk beberapa anak. 
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Beberapa peneliti merekomendasikan penyaringan satu 

kecakapan dalam matematika seperti kompetensi yang terkait dengan 

number sense (Clarke, Baker, Smolkowski, & Chard, 2008; Locuniak 

& Jordan, 2008), sementara yang lain berpendapat untuk pendekatan 

multi-kecakapan yang mencakup beberapa aspek bilangan 

kompetensi (Seethaler & Fuchs, 2010). Yang lain lagi berpendapat 

untuk baterai penyaringan yang mencakup pengambilan sampel 

kurikulum di luar konsep angka serta langkah-langkah kognitif atau 

penalaran (Kroesbergen, Van Luit, & Aunio, 2012; Passolunghi & 

Lanfranchi, 2012). 

Ukuran kecakapan tunggal, seperti yang dijelaskan oleh Clarke, 

Haymond, dan Gersten87, biasanya merupakan ukuran yang sangat 

cepat (satu hingga dua menit) dari tugas nomor tunggal, seperti 

perbandingan besaran, penghitungan strategis, dan pengambilan fakta 

dasar. Sebagian besar ukuran ini memiliki validitas prediktif mulai dari 

0,35 hingga 0,79 (sangat berguna), dengan hasil kelas satu lebih kuat 

daripada TK88. Contoh tugas dengan validitas prediktif yang kuat 

untuk siswa kelas satu pada tes prestasi selanjutnya adalah "sebutkan 

yang lebih besar dari dua item, diberikan pasangan nomor dengan 

nilai antara 0 dan 99"89. Keuntungan dari ukuran kemahiran tunggal 

termasuk efisiensi dan ekonomi dalam mengidentifikasi subkelompok 

siswa yang mungkin berisiko untuk masalah pembelajaran 

matematika. Tetapi langkah-langkah ini saja tidak akan menghasilkan 

informasi yang cukup untuk merencanakan intervensi. Selain itu, 

                                                             
87 B. Clarke, K. Haymond, and R. Gersten, “Mathematics Screening 

Measures for the Primary Grades,” Universal Screening in Educational Settings: 
Evidence-Based Decision Making for Schools, 2014, 199–221. 

88 Russell Gersten et al., “Universal Screening in Mathematics for the 
Primary Grades: Beginnings of a Research Base,” Exceptional Children 78, no. 4 
(2012): 423–45. 

89 B. Clarke et al., “Assessing Student Proficiency in Early Number 
Sense (ASPENS)[Measurement Instrument],” Longmont, CO: Cambium Learning 
Sopris, 2012. 
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ukuran waktunya pada dasarnya adalah ukuran kelancaran, dan 

kelancaran sangat berkorelasi dengan tugas-tugas nonmatematis 

seperti penamaan kata (Polignano & Hojnoski, 2012). 

 

 
Gambar 6.4. Wawancara Diagnostik dengan Rubrik 

Sumber (Gurganus, 2017, hal.68) 
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Instrumen-instrumen yang menargetkan beberapa kemahiran 

utama dengan anak kecil biasanya fokus pada empat bidang utama 

sebagai prediktor pencapaian matematika selanjutnya: perbandingan 

besaran (membandingkan besaran relatif angka), penghitungan 

strategis (menggunakan strategi penghitungan seperti menghitung), 

masalah kata lisan yang melibatkan sederhana operasi, dan 

pengambilan kombinasi bilangan dasar penjumlahan dan 

pengurangan90. Tugas kinerja satu menit khusus yang telah 

menunjukkan kecukupan teknis terbesar untuk kecakapan berhitung 

awal adalah menghitung dengan suara keras (K, 1), diskriminasi 

kuantitas (K, 1), identifikasi angka (K, 1), angka yang hilang (1), 

berikutnya nomor (1), dan nomor fakta (1). Komponen dari banyak 

alat penyaringan kelas awal ini ditemukan memiliki sedikit efek lantai, 

tidak ada efek langit-langit, dan kemampuan diskriminasi, yang 

menegaskan bahwa sejumlah kecil item dapat memberikan informasi 

tentang siswa mana yang paling sulit (Lee, Lembke, Moore, Ginsburg, 

& Pappas, 2012). Pengembang ukuran berbagai kecakapan 

berpendapat bahwa jumlah tugas ini lebih dekat dengan konten 

matematika dan lintasan pembelajaran daripada ukuran kemampuan 

kognitif umum (Jordan, Kaplan, Ramineni, & Locuniak, 2009). 

Namun, sebagian besar tindakan multi-keterampilan ini terbatas pada 

konsep angka. 

Fuchs dkk91 mengevaluasi validitas diskriminan dan utilitas 

prediktif dari langkah-langkah penyaringan awal kelas satu untuk 

status kelas dua akhir, hampir dua tahun kemudian. Dua tindakan 

satu keterampilan (angka/berhitung dan pengambilan fakta) dan dua 

tindakan pengambilan sampel kurikulum (komputasi dan konsep/ 

aplikasi), diberikan melalui pensil dan kertas kepada 170 siswa. Dua 
                                                             

90 Gersten et al., “Universal Screening in Mathematics for the Primary 
Grades.” 

91 Lynn S. Fuchs et al., “Mathematics Screening and Progress 
Monitoring at First Grade: Implications for Responsiveness to Intervention,” 
Exceptional Children 73, no. 3 (2007): 311–30. 
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penyaring multi-keterampilan adalah prediktor yang lebih kuat untuk 

kesulitan matematika di kemudian hari, dengan penyaring 

konsep/aplikasi merupakan prediktor yang lebih baik untuk kesulitan 

komputasi dan masalah kata di akhir kelas dua. Penyaringan, 

diperoleh teridentifikasi (benar) 18 sampai 21 persen siswa untuk 

perhitungan dan kesulitan kata-masalah dan terjawab (salah) 4 persen 

siswa kemudian diidentifikasi. 

Seethaler dan rekannya menyelidiki penggunaan keterampilan 

tunggal, tes prestasi statis, dan penilaian dinamis (penilaian yang 

terintegrasi dengan instruksi) selama minggu pertama kelas satu 

sebagai prediktor untuk akhir perkembangan matematika kelas satu, 

baik dalam perhitungan dan masalah kata. pemecahan (Seethaler, 

Fuchs, Fuchs, & Compton, 2012). Para peneliti juga memeriksa 

kontribusi ukuran domain-spesifik (matematika) dibandingkan 

dengan domain-umum (sumber daya kognitif bahasa dan penalaran) 

untuk baterai prediksi. Untuk pencapaian perhitungan matematika, 

tes keterampilan tunggal perbandingan magnitudo dan baterai 

pencapaian (TEMA) adalah prediktor terkuat. Untuk pemecahan 

masalah kata, penilaian dinamis memberikan kontribusi kekuatan 

yang paling prediktif. Kemampuan bahasa juga berkontribusi pada 

pengembangan pemecahan masalah kata. Para penulis menyimpulkan 

bahwa penyaring universal singkat, seperti perbandingan besaran, 

harus diikuti dengan baterai penilaian yang lebih mendalam dan 

penilaian dinamis yang memakan waktu untuk memberikan dasar 

yang lebih baik untuk pengambilan keputusan dalam kerangka SDMT 

atau RTI. 

Peneliti lain telah menunjukkan prediktor berbasis penelitian 

tambahan pencapaian matematika yang harus dimasukkan dalam 

baterai skrining, seperti domain-umum, kemampuan kognitif memori 

kerja, perhatian, dan kecepatan pemrosesan (Fuchs et al., 2007; 

Locuniak. & Jordan, 2008; Passolunghi & Lanfranchi, 2012). Ukuran 

memori kerja cenderung menambah presisi pada ukuran penyaringan 
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dan penilaian perhatian guru dapat menjadi prediktor kuat pencapaian 

matematika. Langkah-langkah penyaringan nilai awal untuk 

matematika jarang membahas kemampuan spasial seperti 

membandingkan ukuran atau reorientasi objek. Ukuran besaran 

bilangan membahas aspek-aspek tertentu dari penalaran spasial, 

seperti penalaran garis bilangan mental, tetapi tidak 

mempertimbangkan yang lain yang dapat memprediksi pencapaian 

matematika selanjutnya seperti visualisasi spasial (Cheng & Mix, 2014; 

Uttal et al., 2013). Ketika langkah-langkah penyaringan menjadi lebih 

canggih, mereka cenderung mempertimbangkan variabel kognitif dan 

penalaran ini92. 

Peneliti lain khawatir bahwa penyaringan secara universal untuk 

kerangka SDMT terlalu fokus pada penyaringan akademik, gagal 

mempertimbangkan karakteristik siswa lain yang berdampak pada 

hasil pendidikan, seperti perilaku terkait sekolah, dukungan di rumah, 

dan faktor berisiko lainnya93. Para peneliti ini merekomendasikan 

skrining universal di berbagai domain (bukan hanya akademisi) dan 

lebih banyak studi tentang faktor tingkat siswa dan kontekstual yang 

menyebabkan variabilitas dalam hasil skrining. 

Tim penilai berbasis sekolah dapat memutuskan untuk 

menggunakan penyaringan yang lebih efisien (10–15 menit) dari 

kemahiran utama untuk penyaringan universal di Kelas K dan 1, dan 

menindaklanjuti dengan baterai penyaringan yang lebih komprehensif 

dengan siswa di daerah perbatasan (misalkan: salah satu dari dua 

pemeriksaan tahunan menunjukkan kekhawatiran) atau faktor risiko 

lainnya. Kadang-kadang disebut prosedur multiple-gating, prosedur 

penyaringan multi-tahap dapat mengurangi waktu yang diambil dari 

instruksi dan meningkatkan jumlah siswa yang diidentifikasi dengan 
                                                             

92 Gersten et al., “Universal Screening in Mathematics for the Primary 
Grades.” 

93 Clayton R. Cook, Robert J. Volpe, and Andrew Livanis, “Constructing 
a Roadmap for Future Universal Screening Research beyond Academics,” 
Assessment for Effective Intervention 35, no. 4 (2010): 197–205. 
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tepat untuk intervensi yang lebih intensif (Walker, Small, Severson, 

Seeley, & Feil, 2014). Meskipun digunakan terutama untuk menyaring 

masalah emosional dan perilaku, penyaringan multi-tahap telah 

digunakan untuk akademisi, terutama dalam membaca. Seethaler dan 

Fuchs (2010) mengevaluasi kecukupan satu keterampilan tunggal dan 

dua keterampilan ganda, ukuran penyaringan taman kanak-kanak 

untuk matematika dan menemukan ketiga ukuran memiliki 

kemampuan prediksi yang baik untuk pencapaian akhir kelas satu 

(terutama untuk konsep), bahkan untuk administrasi TK musim 

gugur. Namun, penulis mempertanyakan kegunaan dari langkah-

langkah penyaringan singkat tersebut untuk instruksi perencanaan. 

Selanjutnya, ada jumlah positif palsu yang sangat tinggi (dari 23 

menjadi 27 persen untuk konsep dan 43 hingga 48 persen untuk 

prosedur pada administrasi taman kanak-kanak musim gugur). Para 

penulis merekomendasikan prosedur penyaringan yang terjaga 

keamanannya untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi 

positif palsu. 

Di beberapa kabupaten, kegiatan penyaringan nilai awal ini 

mencakup beragam tugas kinerja termasuk matematika, literasi, dan 

prediktor bahasa serta kompetensi perilaku. Purpura, Reid, Eiland, 

dan Baroody (2015) menunjukkan tingginya komorbiditas 

matematika dan ketidakmampuan membaca serta tuntutan bahasa 

matematika dalam merekomendasikan baterai penilaian risiko yang 

lebih luas yang mencakup skrining matematika dan literasi. Ada 

kemungkinan bahwa siswa taman kanak-kanak sangat bervariasi 

dalam pengalaman pra-sekolah sehingga skrining selama taman 

kanak-kanak tidak akan memiliki kegunaan prediktif seperti yang 

diberikan selama kelas satu, oleh karena itu perlu lebih sering 

penyaringan dan pemantauan kemajuan di kelas-kelas awal ini. 
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6. Penyaringan secara Universal di Sekolah 

Pemutaran yang direkomendasikan untuk kerangka SDMT 

tidak terbatas pada kelas awal karena kesulitan dalam matematika dan 

bidang lain dapat muncul kapan saja di seluruh tingkatan kelas. Untuk 

matematika, siswa sering menghadapi masalah dengan penalaran 

perkalian dan aplikasi pecahan (sekitar kelas tiga sampai empat) dan 

dengan representasi yang lebih abstrak, seperti ekspresi aljabar 

(sekitar kelas enam). Dengan penyaringan tahunan untuk pola 

kekuatan dan kelemahan, guru dapat menerapkan intervensi secepat 

yang diperlukan dan melakukan pemantauan kemajuan untuk 

memastikan siswa mencapai tujuan tingkat kelas. Ini bukanlah konsep 

baru untuk pendidik umum atau khusus, tetapi sebagian besar 

sekolah belum memiliki sistem sekolah yang luas, komprehensif, 

multi-tingkat sampai inisiatif baru-baru ini. 

Sebuah panel ahli dalam penilaian dan intervensi matematika 

merekomendasikan agar sekolah dasar dan menengah menyaring 

semua siswa setidaknya dua kali setiap tahun di kelas dasar dan 

menengah untuk mengidentifikasi mereka yang berisiko mengalami 

kesulitan matematika potensial94. Langkah-langkah ini harus dipilih 

berdasarkan reliabilitas, validitas, dan efisiensi serta sensitivitas 

(mendeteksi siswa mana yang membutuhkan intervensi) dan 

spesifisitas (mendeteksi hanya siswa yang memerlukan intervensi95. 

Panel merekomendasikan bahwa tindakan tidak boleh lebih dari 20 

menit untuk dilakukan dan penyaringan harus dilakukan selama 

musim gugur dan titik tengah setiap tahun akademik. Konten untuk 

langkah-langkah penyaringan harus mencerminkan standar 

kurikulum. Untuk Kelas 4 hingga 8, satu sumber untuk penyaringan 

dapat berupa hasil penilaian negara bagian atau distrik tahun 
                                                             

94 Russell Gersten et al., “Assisting Students Struggling with 
Mathematics: Response to Intervention (RtI) for Elementary and Middle 
Schools. NCEE 2009-4060.,” What Works Clearinghouse, 2009. 

95 Gersten et al., “Universal Screening in Mathematics for the Primary 
Grades.” 
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sebelumnya. Panel membahas masalah waktu dan sumber daya 

lainnya dengan merekomendasikan agar tim penilai berbasis sekolah 

yang terlatih melakukan penyaringan individu yang efisien dan bahwa 

alat penyaringan dipilih dengan hati-hati berdasarkan spesifikasi 

teknis mereka. 

Penyaringan universal untuk Kelas 2 sampai 8 dapat mengambil 

beberapa bentuk, termasuk proses penyaringan dua tahap, 

penggunaan penilaian distrik sebagai bagian dari sistem penyaringan, 

dan penggunaan PBK untuk penyaringan serta pemantauan 

kemajuan. Fuchs dkk96 menyelidiki proses penyaringan dua tahap 

untuk siswa kelas tiga dengan memeriksa database sebelumnya. 

Penyaringan universal tahap pertama terdiri dari 10 masalah kata dari 

4 jenis yang mewakili kurikulum kelas tiga. Itu diikuti dengan proses 

penilaian dinamis menggunakan konten aljabar (tidak asing bagi siswa 

kelas tiga). Penilaian dinamis mengukur potensi belajar, proses 

memberikan instruksi untuk keterampilan baru dan mengukur 

respons siswa terhadap instruksi itu. Penyaringan universal 

menghasilkan tingkat akurasi 56 persen (memprediksi siswa dengan 

dan tanpa kesulitan). Dengan menambahkan penilaian dinamis tahap 

kedua, tingkat akurasi meningkat menjadi 74 persen, secara signifikan 

mengurangi positif palsu. Bahkan dengan penyaringan dua tahap ini, 

penulis menyimpulkan bahwa spesifisitas 70,4 persen (proporsi siswa 

yang diprediksi dengan benar tidak akan mengalami kesulitan nanti) 

masih sangat rendah dan bahwa pemantauan kemajuan PBK dalam 

waktu singkat (5 hingga 8 minggu) atau penilaian diagnostik yang 

diberikan secara individual lebih mendalam akan diperlukan untuk 

skrining yang lebih baik. 

Lembke, Hampton, dan Beyers (2012) merekomendasikan 

penyaringan universal dalam matematika tiga kali setahun (musim 

                                                             
96 Lynn S. Fuchs et al., “Two-Stage Screening for Math Problem-Solving 

Difficulty Using Dynamic Assessment of Algebraic Learning,” Journal of 
Learning Disabilities 44, no. 4 (2011): 372–80. 
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gugur, musim dingin, dan musim semi), menggunakan PBK sebagai 

penyaringan universal, karena itu tersedia untuk sebagian besar 

tingkat kelas di seluruh area konten matematika. Langkah-langkah ini 

dapat digunakan untuk penyaringan dan pemantauan kemajuan 

selanjutnya dan instruksi berbasis data untuk kelompok siswa 

tertentu. Penilaian diagnostik lebih lanjut, penulis menyarankan, harus 

digunakan untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang 

kekuatan dan kelemahan siswa dalam area yang ditargetkan untuk 

pengajaran. Keuntungan menggunakan instrumen PBK untuk 

penyaringan termasuk penyelarasan dengan kurikulum tingkat kelas 

dan bergerak dengan lancar ke sistem pemantauan kemajuan dan 

pengumpulan data selama intervensi. Tabel 3.2 menunjukkan alat 

skrining mana yang juga mencakup PBK yang sedang berjalan. 

Bagian selanjutnya memberikan informasi yang lebih mendalam 

tentang pengembangan dan penerapan PBK, salah satu jenis penilaian 

berbasis kurikulum. 

 

7. Pengukuran Berbasis Kurikulum 

Pengukuran berbasis kurikulum (PBK) adalah pendekatan 

penilaian khusus untuk memantau kemajuan siswa dalam kurikulum. 

PBK adalah hasil dari Pengajaran Presisi Lindsley dan Lovitt tahun 

1970-an yang menekankan pengukuran langsung dan sering dari 

keterampilan akademik yang diajarkan (Jenkins & Fuchs, 2012). Deno 

dan rekan Phyllis Mirkin mengembangkan Model Modifikasi Program 

Berbasis Data yang merupakan cikal bakal PBK (1977). PBK Deno 

sederhana, efisien, dan murah, tetapi menunjukkan keandalan dan 

validitas pada teknis. 

PBK adalah ukuran singkat dan sering dari hasil instruksional 

untuk unit atau program studi. Mereka tidak menilai tujuan pelajaran 

seperti dengan Pengajaran Presisi, atau tujuan unit setelah instruksi 

seperti dengan langkah-langkah sumatif, atau penguasaan 

keterampilan khusus setelah instruksi seperti dengan langkah-langkah 
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penguasaan. PBK dapat digunakan dalam suatu sistem, seperti 

SDMT, untuk penyaringan, pemantauan kemajuan, dan pengumpulan 

data. Karena PBK digunakan untuk menilai kemajuan siswa menuju 

tujuan pembelajaran tertentu, PBK dapat digunakan dengan standar 

kurikulum atau untuk tujuan khusus dan individual. Beberapa PBK 

berulang kali menilai tugas yang kuat dengan beberapa keterampilan 

komponen, seperti pemecahan masalah kata. Dalam pendekatan ini, 

hasil kinerja yang dinilai harus memiliki korelasi yang tinggi dengan 

pencapaian tingkat kelas secara keseluruhan. Sebagai alternatif, PBK 

dapat secara sistematis mengambil sampel kurikulum tingkat kelas, 

dengan berbagai konten sampel97. Untuk matematika, dengan 

cakupan domain konten yang luas, guru dapat mempertimbangkan 

untuk menggunakan PBK untuk unit studi atau PBK bergantian 

untuk keterampilan proses (fakta dan algoritme) dan kemampuan 

penalaran (masalah kata dan aplikasi lain). 

PBK berbeda dari kebanyakan ukuran yang dikembangkan guru 

dalam hal mereka telah menunjukkan kecukupan teknis, keandalan 

(bentuknya setara dan dapat dikelola oleh guru kelas) dan validitas 

(konstruksi dalam kurikulum diukur dengan ruang lingkup dan 

kesulitan yang memadai) "yang sama atau melebihi itu tes prestasi”98. 

Meskipun PBK pertama dengan kualitas teknis ini dikembangkan 

untuk mengukur kemajuan dalam membaca, matematika telah 

mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Contoh PBK 

untuk matematika, dengan konsep target dan bidang 

keterampilannya. Semua tindakan ini mencakup berbagai formulir 

dan sistem pengumpulan data untuk pemantauan kemajuan. PBK 

awal dalam matematika cenderung berfokus pada fakta matematika 

dan algoritme sederhana, tetapi instrumen yang lebih baru mengambil 

                                                             
97 Lynn S. Fuchs et al., “The Role of Skills Analysis in Curriculum-Based 

Measurement in Math,” School Psychology Review 19, no. 1 (1990): 6–22. 
98 Stanley L. Deno and Phyllis Mirkin, Data-Based Program Modification: A 

Manual (Council Exceptional Children, 1977). 
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sampel domain kurikulum (misalnya, area kritis untuk setiap tingkat 

kelas). 

Contoh PBK untuk matematika dalam unit tentang proporsi 

akan mencakup bentuk alternatif dari tes 15 item yang membutuhkan 

waktu 10 menit untuk dilakukan. Versi pertama akan diberikan 

sebelum instruksi, untuk menetapkan garis dasar. Administrasi 

berulang, setiap minggu selama unit enam minggu, harus 

menunjukkan kemiringan pertumbuhan dekat dengan garis tujuan. 

Jika kemiringan pertumbuhan tidak memadai, pendekatan 

instruksional yang berbeda harus diterapkan. Jika pertumbuhan 

melebihi garis tujuan, tujuannya mungkin tidak cukup tinggi (Lembke 

& Stecker, 2007). Lihat Gambar 6.5 (contoh PBK menggunakan 

standar kelas tujuh CCSSM) dan 6.6 (grafik) untuk ilustrasi 

pendekatan penilaian untuk unit ini pada proporsi. Beberapa peneliti 

merekomendasikan pengukuran satu hingga dua menit, tetapi untuk 

matematika, itu mungkin tidak praktis untuk konten selain fakta dan 

algoritme matematika. Jitendra, Dupuis, dan Zaslofsky (2014) berhasil 

mengimplementasikan PBK masalah kata yang mencakup 8 item 

(dalam 10 menit) setiap 2 minggu selama periode 12 minggu. PBK 

khusus unit ini sering disebut probe, karena mereka menargetkan 

domain matematika atau area keterampilan tertentu, bukan seluruh 

kurikulum tingkat kelas. 

Jika guru tidak dapat menemukan PBK yang divalidasi 

penelitian untuk konten matematika tertentu, langkah-langkah berikut 

harus diikuti untuk mengembangkan ukuran berbasis kelas. 

Perhatikan bahwa tanpa konfirmasi reliabilitas dan validitas, ukuran 

yang dikembangkan guru mungkin tidak menilai isi atau pertumbuhan 

secara memadai. 

1. Identifikasi tujuan hasil untuk unit studi. 

2. Kembangkan tabel spesifikasi untuk rangkaian lengkap konsep dan 

keterampilan yang akan dicapai dengan memenuhi tujuan.  
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3. Buat item tes untuk rentang konsep dan keterampilan, berikan 

bobot lebih pada item yang lebih menekankan pada kurikulum. 

Item tes mungkin memerlukan tanggapan kertas dan pensil, 

tanggapan lisan, demonstrasi, atau tanggapan berbasis komputer.  

4. Mencari masukan dari pendidik lain dalam mengevaluasi kualitas 

dan sifat representatif dari butir-butir tes. Item uji lapangan 

dengan kelompok sampel siswa jika memungkinkan. 

5. Kembangkan beberapa bentuk tes yang memiliki jumlah butir yang 

sama dengan bobot yang sama per tabel spesifikasi. 

6. Mengadministrasikan PBK pada jadwal yang telah ditentukan. 

Grafik hasil setiap siswa yang menggambarkan tahap awal dan 

instruksional. Gunakan hasilnya untuk merencanakan dan 

memodifikasi instruksi. 

 
Gambar 6.5. Pengukuran Berbasis Kurikulum untuk Satuan Proposisi 

Sumber (Gurganus, 2017, hal.75) 
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Gambar 6.6. Grafik Pemamtuan untuk Kemajuan Satuan Proposisi 

Sumber (Gurganus, 2017, hal.75) 

 

PBK digunakan secara luas di ruang kelas saat ini, terutama 
dalam kerangka intervensi multi-level dalam pengaturan pendidikan 
umum dan khusus di tingkat dasar. PBK semakin dikembangkan dan 
divalidasi untuk matematika dan untuk rentang tingkat kelas yang 
lebih luas. Beberapa guru telah menemukan bahwa hasil PBK lebih 
mudah untuk berkomunikasi dengan siswa, orang tua, dan guru 
lainnya, karena hubungan yang erat dengan tujuan kurikulum dan 
representasi data menggunakan grafik. Lebih mudah untuk 
memahami hasil kemajuan menuju tujuan kurikulum yang 
diidentifikasi dengan jelas menggunakan PBK daripada skor standar 
dan metrik turunan lainnya dari tes prestasi (Hosp & Hosp, 2012). 
Sekolah yang menggunakan PBK dalam kerangka seluruh sekolah 
harus melakukan evaluasi program secara teratur untuk memastikan 
bahwa langkah-langkah yang digunakan sesuai dengan populasi siswa 
dan kurikulum sekolah. Langkah-langkah harus menunjukkan bahkan 
sedikit peningkatan pertumbuhan siswa dalam kurikulum yang 
diajarkan dan mengidentifikasi siswa yang mungkin memerlukan 
intervensi yang lebih intensif.. 

 
 

D. STRATEGI PENILAIAN LAINNYA  

Berbagai strategi penilaian digunakan dalam penilaian 

diagnostik, skrining, dan alat PBK yang dijelaskan sebelumnya serta 

dalam jenis penilaian lain di kelas matematika. Bagian ini menjelaskan 
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beberapa yang paling umum — penilaian dinamis, tugas kinerja, 

pemikiran keras, dan analisis kesalahan — sebagai alat penilaian 

khusus, serta elemen lain dari sistem penilaian kelas. 

 

1. Penilaian Dinamis 

Penialaian Dinamis (PD) berbagi banyak karakteristik model 

penilaian-intervensi lainnya, seperti Precision Teaching dan RTI dengan 

PBK, tetapi memiliki sejarah yang lebih panjang (misalnya, 

Thorndike, 1924; Vygotsky, 1934/1962). Akar PD telah ditelusuri 

kembali ke penelitian penilaian perbedaan individu dari abad 

kesembilan belas dan awal abad kedua puluh (Haywood, 2012). PD, 

berbeda dengan penilaian statis yang dilakukan selama sesi tunggal, 

adalah pendekatan interaktif untuk melakukan penilaian dalam 

berbagai domain yang berfokus pada kemampuan pelajar untuk 

menanggapi instruksi (Haywood & Lidz, 2007). Dua karakteristik 

yang menentukan PD adalah: 1) intervensi tertanam dalam penilaian; 

dan 2) perhatian utama adalah respon individu yang dinilai (Lidz, 

2014). Ada variasi PD, tetapi sebagian besar melibatkan penilaian 

proses pembelajar selama pembelajaran, informasi tentang jenis 

intervensi yang berhasil bagi pembelajar, dan penilaian potensi 

pembelajaran (walaupun potensi pembelajaran mungkin merupakan 

tujuan yang sulit dipahami). Intervensi dimediasi di mana siswa 

diberikan umpan balik, petunjuk yang dipandu, dan perancah 

instruksional untuk pindah ke tingkat berikutnya. Lidz (2014) 

menekankan bahwa tantangan utama asesor dalam PD adalah 

memperhatikan proses yang terlibat dalam tugas pembelajaran—

bahasa, memori (semua jenis), metakognisi, penalaran, emosi, 

persepsi, perhatian, sensorik, dan motorik—dan menentukan 

intervensi yang tepat yang menangani proses tersebut. Ini 

membutuhkan seseorang dengan keterampilan dalam penilaian 

psikoedukasi dan intervensi khusus domain untuk berhasil dengan 

jenis penilaian ini. 
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PD menawarkan berbagai aplikasi dan iterasi, mulai dari 

protokol standar hingga episode informal yang dibuat oleh guru, dari 

aplikasi membaca dan matematika hingga pidato/bahasa dan bidang 

lainnya (Gustafson, Svensson, & Fälth, 2014; Lidz, 2014). Tujuan 

untuk PD termasuk skrining, klasifikasi diagnostik, deskripsi 

penampilan siswa, rekomendasi untuk intervensi, dan menetapkan 

dasar untuk instruksi tindak lanjut. PD paling sering digunakan 

dengan individu tetapi telah diadaptasi untuk kelompok kecil dan 

intervensi tingkat kelas (misalnya, Resing, Bosma, & Stevenson, 

2012). Biasanya siswa disajikan dengan tugas dan instruksi yang 

menyertainya atau perancah instruksional. Jumlah bantuan yang 

dibutuhkan untuk menguasai tugas diukur. Dalam PD, intervensi 

adalah sarana penilaian dan hasil penilaian memprediksi intensitas 

instruksi yang dibutuhkan untuk pembelajaran di masa depan. Seperti 

yang ditemukan Fuchs dan rekan (2011), PD dapat digunakan dalam 

sistem penyaringan multi-fase untuk lebih akurat mengidentifikasi 

kebutuhan siswa untuk intervensi. Gustafson dkk. (2014) 

menyarankan bahwa PD harus digunakan untuk skrining serta Tier 3 

(dalam kerangka RTI) di mana intervensi lebih intensif dan 

membutuhkan model intervensi dan penilaian yang hampir klinis. 

 

2. Tugas Kinerja 

Tugas kinerja menuntut siswa untuk melakukan, membuat, 

membangun, atau menghasilkan sesuatu yang guru dapat mengamati 

(McMillan, 2004). Tugas kinerja matematika tertanam dalam penilaian 

formal dan informal dan mungkin termasuk tanggapan tertulis, lisan, 

dan pemodelan. Tugas yang lebih formal sering disebut penilaian 

kinerja, dengan produk atau kinerja yang sesuai yang dievaluasi 

menggunakan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas 

kinerja dapat dirancang untuk siswa individu, kelompok kecil, atau 

seluruh kelas. Contoh tugas kinerja sehari-hari: 
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a. Silakan atur 24 blok di meja Anda menjadi baris dan kolom 

sehingga Anda tidak memiliki blok yang tersisa (respon individu 

atau kelompok, pemodelan). 

b. Selesaikan masalah di papan tulis untuk nilai x dan tunjukkan 

pekerjaan Anda (individu atau kelompok, tertulis). 

c. Ceritakan dengan kata-kata Anda sendiri bagaimana Anda 

memecahkan masalah ini (individu atau kelompok kecil, lisan). 

d. Sekarang buatlah sebuah sinar yang membagi dua sudut pada 

kertas Anda (individu atau kelompok, tertulis). 

e. Hitung sampai 50 per dua (individu atau kelompok kecil, lisan). 

f. Selesaikan masalah kata di kertas Anda dan bersiaplah untuk 

menjelaskan strategi solusi Anda (individu atau kelompok, tertulis 

dan lisan). 

g. Selanjutnya, tambahkan data yang kami kumpulkan ke spreadsheet 

Excel Anda. Diskusikan dengan pasangan Anda bagaimana 

menyusun rumus untuk mencari mean (berpasangan, tertulis dan 

lisan). 

Tugas kinerja dapat memerlukan respons khusus, seperti 

algoritme atau item pilihan ganda, atau dapat memungkinkan 

berbagai respons, seperti tugas respons terbuka atau respons yang 

dibangun. Tugas-tugas ini dapat dimasukkan ke dalam pelajaran, 

digunakan pada penilaian formatif, atau terdiri dari penilaian sumatif, 

seperti unit post-test. Banyak buku teks matematika memasukkan 

tugas kinerja dalam manual guru atau materi tambahan mereka. 

Tujuan kurikulum adalah sumber yang sangat baik untuk tugas 

kinerja. Misalnya, satu tujuan untuk kelas empat, dalam bilangan dan 

operasi, adalah “Membandingkan dua pecahan dengan pembilang 

berbeda dan penyebut berbeda” (CCSSM, 4.NFA.2). Tugas kinerja 

dapat berupa: Ada lima pasang pecahan di halaman Anda. Lingkari yang 

terbesar dari setiap pasangan. Anda dapat menggunakan penalaran, garis 

bilangan, atau perhitungan Anda, metode apa pun yang Anda pilih, untuk 

menentukan mana yang terbesar. Untuk siswa dengan kesulitan pada tugas 
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ini, dan tugas individual dapat berupa: Katakan yang mana dari pecahan 

2/3 dan ¾ lebih besar. Katakan padaku dengan kata-katamu sendiri 

bagaimana Anda mengetahuinya. 

 

Tugas kinerja seringkali merupakan satu-satunya pendekatan 

penilaian untuk mengukur kemampuan siswa dalam proses 

matematika. Misalnya, untuk standar praktik yang tercantum di 

bawah ini, kita dapat membuat tugas kinerja untuk konsep dan 

keterampilan matematika tertentu. 

 

• Pemecahan masalah, memahami masalah: Parafrase, masukkan ke 

dalam kata-kata Anda sendiri, proposisi penting dalam kata 

masalah ini. 

• Penalaran dan pembuktian, alasan abstrak: Masukkan informasi 

dari kata masalah ke dalam bentuk persamaan, menggunakan 

huruf x untuk yang tidak diketahui. 

• Menggunakan alat secara strategis: Tunjukkan pada saya 

bagaimana Anda mengukur sudut terbesar dari segitiga itu. 

• Model dengan matematika: Buat persamaan yang menunjukkan 

hasil yang sama seperti yang kita miliki pada bidang koordinat kita. 

 

Tugas kinerja yang tidak memungkinkan guru untuk 

mengevaluasi lebih dari tanggapan yang benar atau salah dapat 

dimodifikasi menjadi lebih kuat. Sebagai contoh, masalah berikut 

membutuhkan satu respon dan tidak menawarkan jendela ke 

penalaran siswa atau proses lain dan kemungkinan salah konsep: 

468 5=___. Tugas yang lebih baik akan meminta siswa untuk 

menunjukkan atau menjelaskan pekerjaannya. Tugas yang lebih baik 

lagi, menerangi pemahaman konseptual, adalah: 

 

Patty was given three problems. She used a pattern to write three different 

problems so she could do the work  
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mentally.  

250  5 = ____. Since 125 10 =1250, therefore 250  5 = 1250.  

688  5 = ____. Since 344  10 = 3440, therefore 688  5 = 3440.  

240  5 = ____. Since 120  10 = 2400, therefore 240  5 = 2400.  

Explain Patty’s pattern and why it works. Use her pattern to find 468 ×5 = 

_____. 

(Adaptasi dari Hunsader, Thompson, & Zorin, 2014, p. 212) 

 

Di kelas matematika inti, tugas kinerja yang lebih kuat menjadi 

norma untuk berbagai tujuan penilaian formatif dan sumatif. Guru 

didorong untuk membangun penilaian diri siswa dan penilaian teman 

sejawat dengan menyediakan rubrik dan mengajukan pertanyaan yang 

membutuhkan refleksi dan kritik. Melibatkan aktivitas kinerja 

membantu menjembatani instruksi dengan penilaian. Guru ditantang 

untuk memilih tugas yang selaras dengan kurikulum tingkat kelas dan 

standar praktik, dan mendokumentasikan kemajuan siswa melalui 

rubrik atau perangkat pengumpulan data lainnya. Pertimbangkan 

tugas sebelumnya tentang pola dalam masalah perkalian. Kurikulum 

dan standar praktik mana yang dinilai dengan tugas ini? Bagaimana 

cara guru mengkode tanggapan siswa untuk mendokumentasikan 

pemahaman? 

Guru harus menemukan atau membuat tugas yang 

mencerminkan pengetahuan kritis, keterampilan, dan konsep dalam 

kurikulum. Stenmark (2002) menguraikan delapan kriteria untuk 

tugas yang baik: esensial (ide besar matematika), otentik, kaya, 

menarik, aktif, layak, adil, dan terbuka (lebih dari satu solusi atau 

pendekatan). Sumber untuk tugas atau ide untuk tugas meliputi: buku 

teks, jurnal, situasi kehidupan, buku masalah, dan item tes keadaan 

yang dirilis. Beberapa contoh tugas yang memenuhi kriteria ini: 

 

a. Sebuah tugas kinerja setelah unit pengukuran dan geometri, untuk menilai 

hubungan antara konsep: Kami telah ditugaskan tugas menghitung 
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jumlah cat yang dibutuhkan untuk mengecat lorong ke kelas kami. 

Kami tidak akan mengecat pintu atau papan buletin. Kelompok 

Anda dapat memecahkan masalah ini dalam beberapa cara tetapi 

Anda harus dapat menjelaskan proses Anda. 

b. Tugas kinerja kreatif: Setiap kelompok harus membuat buku komik 

yang akan mengajarkan siswa yang lebih muda tentang cara 

membulatkan angka ke 10 terdekat dan kapan itu mungkin 

diperlukan. Anda dapat menggunakan cerita, aturan sederhana 

dengan contoh, atau metode lain untuk buku Anda. Silakan buat 

garis besar untuk setiap halaman buku sebelum Anda memulai 

versi dengan ilustrasi. 

c. Tugas terbuka: Seorang pemain bisbol memiliki rata-rata pukulan 

0,250 setelah bermain dalam 20 pertandingan tahun ini (rata-rata 3 

pukulan per pertandingan). Bagan dua cara berbeda dia dapat 

membawa rata-ratanya hingga 0,300 selama 10 pertandingan 

berikutnya. 

d. Tugas terbuka dari tes pernyataan: Tulislah masalah kehidupan nyata 

yang akan dijawab dengan menyelesaikan persamaan ini: 20x + 4 

= 150. 

 

Sebuah tugas kinerja juga bisa menjadi ukuran penguasaan, 

penilaian di akhir segmen atau unit studi yang sumatif. Jenis tugas ini 

harus menjawab pertanyaan seperti: Apakah siswa telah menguasai 

keterampilan dan konsep untuk unit studi? Dapatkah siswa 

menerapkan apa yang telah dipelajari pada situasi masalah atau 

konteks dunia nyata? Misalnya, satu tujuan matematika untuk siswa 

kelas tiga adalah untuk mewakili data pada grafik batang skala dan 

untuk memecahkan masalah "berapa banyak lagi" dan "berapa lebih 

sedikit" menggunakan grafik. Sebuah tugas kinerja sebagai ukuran 

penguasaan akan mengharuskan siswa untuk mengumpulkan data 

tentang kegiatan teman sekelas setelah sekolah, mewakili data pada 

grafik skala (misalnya, setiap blok mewakili 5 jam bola basket atau 5 
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jam dansa), dan membuat masalah perbandingan tentang grafik 

mereka. 

 

3. Analisis Kesalahan 

Analisis kesalahan adalah proses memeriksa kesalahan siswa 

untuk petunjuk kesalahpahaman atau strategi yang salah. 

Mengidentifikasi pola kesalahan bisa sangat mencerahkan. Analisis 

kesalahan tidak boleh digunakan untuk memastikan siswa 

memecahkan algoritme matematika menggunakan metode tunggal, 

tetapi untuk mengungkap kesalahpahaman konsep dan prosedur yang 

salah. Gambar 3.7 menunjukkan contoh pekerjaan siswa dengan pola 

kesalahan yang dapat dilihat untuk penjumlahan pecahan. Analisis 

kesalahan juga dapat dilakukan dengan penilaian formal selama 

protokol pengujian diikuti. Jika guru bingung dengan pekerjaan 

tertulis siswa, wawancara diagnostik atau berpikir keras dapat 

memberikan petunjuk untuk kesulitan dan kesalahpahaman. 

 

 
Gambar 6.7. Analisis Kesalahan 

Sumber (Gurganus, 2017, hal.81) 

 

 

4. Berpikir Keras (Think-Alouds) 

Ericsson dan Simon (1993) menelusuri sejarah teknik berpikir 

keras dalam psikologi, ilmu kognitif, dan aplikasi pendidikan untuk 
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penilaian, instruksi, dan metode penelitian dalam teks Analisis 

Protokol: Laporan Verbal sebagai Data, penjabaran teori mereka 

tentang pemikiran verbal- protokol keras sebagai data, pertama kali 

diterbitkan pada tahun 1980. Para ahli teori memuji Watson (1920) 

untuk analisis terdokumentasi pertama dari aktivitas berpikir-keras, 

diterbitkan setelah satu dekade bekerja menyangkal metode penelitian 

introspeksi. "Lebih banyak yang bisa dipelajari tentang psikologi 

berpikir dengan membuat subjek berpikir keras tentang masalah yang 

pasti, daripada dengan mempercayai metode introspeksi yang tidak 

ilmiah" (Watson, 1920, hlm. 91). Strategi berpikir keras digunakan di 

berbagai disiplin ilmu untuk lebih memahami proses kognitif dan 

metakognitif yang digunakan oleh pemecah masalah. 

Studi penelitian ini menggunakan metode rekaman audio untuk 

mengkodekan berpikir keras saat siswa terlibat dalam tugas 

matematika, metode yang sangat memakan waktu untuk menganalisis 

tanggapan siswa. Jika disiapkan dengan hati-hati, protokol berpikir 

keras dapat digunakan oleh guru sambil mendengarkan siswa berpikir 

keras bersamaan dengan melakukan tugas matematika. Komentar 

siswa dapat dikodekan sebagai produktif atau nonproduktif, jenis 

pernyataan metakognitif (pernyataan diri, pemahaman tugas, 

pemilihan strategi), dan akurasi konsep atau kesalahpahaman. Untuk 

berpikir keras selama pemecahan masalah, guru harus membuat kode 

untuk langkah-langkah yang digunakan, parafrase yang memadai, 

strategi yang digunakan, dan strategi metakognitif seperti koreksi diri. 

Mempekerjakan strategi berpikir keras untuk memeriksa pemahaman 

siswa memiliki manfaat tambahan untuk meningkatkan metakognisi 

siswa. Strategi berpikir keras memperkuat penggunaan self-talk siswa 

dan pemantauan kemajuan mereka sendiri saat melakukan tugas 

matematika. 

Untuk penilaian matematika, strategi berpikir keras mirip 

dengan wawancara diagnostik karena keduanya menerangi proses 

berpikir siswa. Wawancara diagnostik dipandu oleh guru melalui 
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pertanyaan yang direncanakan sementara berpikir-keras cenderung 

kurang diarahkan guru selama tugas matematika. 

Guru meminta siswa untuk mengatakan dengan lantang apa 

yang dia pikirkan saat mengerjakan tugas, “Tolong bicaralah dengan 

keras saat kamu menyelesaikan masalah ini. Saya ingin mendengarkan 

apa yang Anda pikirkan saat Anda menyelesaikannya. ”Guru tidak 

boleh mengoreksi siswa sama sekali jika sesi tersebut untuk tujuan 

penilaian. Guru dapat memutuskan untuk campur tangan, seperti 

dengan pendekatan penilaian dinamis, selama episode berpikir keras. 

Banyak guru menggunakan pemikiran mereka sendiri selama 

pengajaran dan pemodelan untuk menunjukkan bagaimana berpikir 

membantu saat melakukan tugas matematika. Pendekatan berpikir 

keras memiliki banyak aplikasi untuk pengajaran dan penilaian 

matematika, meningkatkan lebih banyak perhatian pada strategi 

kognitif dan metakognitif serta pemahaman konsep dan 

kesalahpahaman. Periksa sesi berpikir keras yang diilustrasikan pada 

Gambar 3.8 untuk pemahaman konsep dan strategi metakognitif. 

 

5. Sistem Penilaian Kelas 

Guru yang bertanggung jawab untuk memantau kemajuan 

matematika kelompok siswa, seperti instruksi seluruh kelas atau 

beban kasus siswa dengan tujuan matematika pada IEP mereka, 

sering mengembangkan sistem penilaian kelompok untuk 

merencanakan dan mendokumentasikan kemajuan siswa. 

Sistematisasi kegiatan penilaian memastikan pelaksanaan dan 

konsistensi mereka dan menghemat waktu perencanaan dan 

instruksional. Fitur sistem akan tergantung pada beban kasus, jumlah 

kontak langsung dengan siswa, jenis penilaian yang dilakukan, akses 

ke teknologi, persyaratan tingkat sekolah, dan variabel berbasis 

pengaturan lainnya. Elemen potensial dari sistem penilaian kelas 

meliputi: 
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• Bagan tujuan matematika tingkat kelas, terutama tiga atau empat 

titik fokus untuk setiap tingkat kelas, ditampilkan di papan buletin 

atau disimpan di buku catatan siswa. 

• Jadwal untuk mengelola PKB, dengan pengumpulan data yang 

sesuai, ditetapkan dan dikomunikasikan dengan guru, siswa, dan 

orang tua lainnya. 

• Pusat penilaian kelas dilengkapi dengan kertas grafik (atau 

komputer khusus), penghitung waktu, kalkulator, probe, tugas 

kinerja, dan materi penilaian lain yang dapat diajarkan kepada 

siswa untuk digunakan. Folder siswa individu dengan tujuan IEP 

dan hasil penilaian harus dijaga kerahasiaannya, hanya untuk 

digunakan oleh guru, orang tua, dan siswa. 

• Portofolio untuk mengumpulkan sampel pekerjaan siswa dapat 

diatur di awal sekolah 

• tahun. Portofolio dapat mencakup materi yang menunjukkan 

kemajuan siswa menuju tujuan tingkat kelas, pekerjaan yang dipilih 

siswa pada tugas kinerja utama, atau portofolio terstruktur untuk 

evaluasi kinerja siswa. Sebagian besar portofolio menyertakan 

struktur dan daftar periksa atau rubrik yang digunakan untuk 

mengevaluasi artefak. Guru harus menyadari bahwa portofolio 

memiliki keunggulan dalam menyediakan bukti visual dari kinerja 

siswa dan dapat dipertahankan oleh siswa, tetapi mereka tidak 

memiliki standar teknis dari jenis penilaian lainnya, sehingga dapat 

menjadi bias dan subjektif (Koretz, 1994). 

• Pemeriksaan pemeliharaan untuk keterampilan dan konsep yang 

dipelajari sebelumnya harus direncanakan sekitar satu bulan 

• setelah instruksi awal. Pemeriksaan ini memiliki manfaat tambahan 

untuk mengingatkan guru dan siswa tentang koneksi konten. 

• Item penilaian yang menyerupai struktur dan format respons dari 

penilaian berisiko tinggi 

• harus dibangun ke dalam penilaian kelas, bersama dengan 

akomodasi yang diperlukan. Siswa membutuhkan latihan, dengan 
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umpan balik, dalam membuat pilihan pilihan ganda dan 

menuliskan alasan mereka untuk item tanggapan yang dibangun. 

 

Guru yang bertanggung jawab untuk instruksi matematika 

membutuhkan kotak peralatan lengkap dari strategi dan pendekatan 

penilaian. Mereka harus percaya diri dalam mengelola instrumen 

formal dan merancang dan menerapkan langkah-langkah informal. 

Mereka harus terampil dalam pengumpulan data, memetakan 

pertumbuhan siswa, merancang tugas dan rubrik kinerja, menerapkan 

wawancara berpikir keras dan diagnostik, dan menganalisis pekerjaan 

siswa. Yang terpenting, guru harus menggunakan penilaian 

matematika untuk meningkatkan pengajaran dan prestasi siswa. 

 

6. Masalah Penilaian 

Penilaian adalah subjek kontroversial dalam konteks 
akuntabilitas dan evaluasi berisiko tinggi saat ini. Beberapa masalah, 
yang telah dibahas sebelumnya, termasuk kecukupan teknis 
instrumen, penyelarasan kurikulum, sumber daya untuk kegiatan 
penilaian, dan keterampilan guru. Isu tambahan yang berdampak 
pada siswa penyandang disabilitas dan mereka yang berisiko rendah 
pencapaiannya termasuk aksesibilitas dan akomodasi untuk penilaian 
yang diamanatkan dan keefektifan kerangka sistem dukungan multi-
tingkat (SDMT). 

 
E. AKSESIBILITAS DAN AKOMODASI   

Sekolah diminta untuk melaporkan partisipasi dan kinerja siswa 

oleh kelompok siswa, seperti siswa penyandang cacat dan pelajar 

bahasa Inggris (ELL). Skor yang dilaporkan hingga 1 persen siswa 

(sekitar 10 persen siswa dalam pendidikan khusus) dapat berasal dari 

penilaian alternatif berdasarkan standar pencapaian alternatif, siswa 

dengan cacat kognitif paling parah. Hingga 2015 penilaian alternatif 

dapat didasarkan pada standar akademik yang dimodifikasi. The 

Every Child Succeeds Act tahun 2015 mengizinkan negara bagian 
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untuk terus menggunakan standar prestasi akademik alternatif bagi 

siswa dengan disabilitas kognitif paling signifikan selama itu selaras 

dengan standar akademik negara bagian dan meningkatkan akses ke 

kurikulum umum. 

 

 
Gambar 6.8. Sesi Berpikir Keras (Think-Alouds) 

(adaptasi dari Gurganus hal 99) 

 

Aksesibilitas berarti kemampuan seseorang untuk menjangkau 

atau menggunakan sesuatu. Dalam pendidikan disabilitas, aksesibilitas 

mengacu pada desain produk, perangkat, layanan, atau lingkungan 

untuk memastikan kemudahan penggunaan dan partisipasi. 

Aksesibilitas untuk penilaian menunjukkan bahwa langkah-langkah 
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telah diambil untuk memastikan partisipasi siswa dalam penilaian 

umum. Tiga jenis utama fitur aksesibilitas tersedia: 1) fitur universal 

tersedia untuk semua siswa, seperti fitur zoom dan sorot pada 

komputer; 2) fitur yang dirancang khusus seperti teks yang 

disematkan; dan 3) akomodasi seperti periode ujian yang dipersingkat 

untuk siswa tertentu. Dengan munculnya penilaian berbasis 

teknologi, ada lebih banyak peluang untuk desain universal. 

Kebijakan penilaian negara bagian yang lebih baru mencoba untuk 

memasukkan semua siswa dalam kerangka aksesibilitas, mencatat 

bahwa beberapa siswa pendidikan umum memerlukan fitur 

aksesibilitas untuk menunjukkan pengetahuan dan keterampilan 

mereka (Warren et al., 2015). 

Akomodasi memberikan siswa penyandang disabilitas dan akses 

bahasa Inggris terbatas ke penilaian reguler dan termasuk dalam IEP, 

504 rencana, dan program individual lainnya. Akomodasi, perubahan 

bahan atau prosedur pengujian, berbeda dari modifikasi dalam 

akomodasi yang tidak mengubah standar penilaian. Mereka 

memungkinkan siswa untuk menunjukkan apa yang telah mereka 

pelajari tanpa menjadi cacat oleh kecacatan mereka. Akomodasi tidak 

boleh mengubah apa yang diukur, masalah validitas. Guru harus 

menerapkan akomodasi yang sama untuk penilaian berbasis kelas 

seperti yang akan digunakan untuk penilaian berisiko tinggi. Setiap 

negara bagian harus mengembangkan pedoman akomodasi untuk 

sistem penilaian dan semua guru harus dilatih dalam membuat 

akomodasi yang sesuai. Namun, masih ada variasi yang luas dalam 

kebijakan akomodasi di seluruh negara bagian, mulai dari 

mengizinkan semua atau sebagian besar siswa menggunakan 

akomodasi, hingga membatasi penggunaannya untuk siswa dengan 

IEP, paket 504, atau bahasa Inggris terbatas. Bahkan untuk siswa 

penyandang disabilitas, ada kurangnya konsensus dari satu negara 

bagian ke negara bagian lainnya tentang akomodasi untuk 

mengizinkan, membatasi, atau melarang (Lai & Berkeley, 2012). 
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Sebagian besar akomodasi penilaian dapat diklasifikasikan sebagai 

mode presentasi, waktu atau penjadwalan, mode respons, pengaturan, 

dan peralatan atau bahan (Lin & Lin, 2014). 

Sejumlah penelitian telah meneliti efek akomodasi penilaian dan 

proses pengambilan keputusan untuk menentukan akomodasi yang 

tepat. Akomodasi yang valid menghilangkan varians konstruk yang 

tidak relevan yang diciptakan oleh karakteristik siswa (disabilitas) dan 

mengukur konstruk yang sama seperti untuk siswa tanpa akomodasi. 

Ada tiga metode untuk menguji validitas akomodasi tes: deskriptif 

(analisis logis dari kecacatan yang berkaitan dengan persyaratan 

pengujian); komparatif (membandingkan data base siswa dengan dan 

tanpa akomodasi); dan eksperimental (studi terkontrol tentang efek 

akomodasi; Tindal, 1998). Penilaian guru, di sisi lain, cenderung 

terlalu mengidentifikasi akomodasi bagi siswa (Fuchs, Fuchs, Eaton, 

Hamlet, & Karns, 2000). Ketika tim IEP mengalami kesulitan 

membuat keputusan akomodasi, penilaian siswa di bawah berbagai 

kondisi pengujian dapat melengkapi penilaian guru. 

Salah satu indikator yang peneliti cari dalam memverifikasi 

akomodasi untuk item pada tes tertentu adalah dorongan diferensial 

(Phillips, 1994). Secara teoritis, akomodasi yang sesuai seharusnya 

meningkatkan kinerja siswa penyandang disabilitas tetapi tidak akan 

membuat perbedaan nilai bagi siswa tanpa disabilitas. Namun, 

penelitian terbatas dan temuan telah dicampur dalam upaya untuk 

membedakan penampilan siswa menggunakan akomodasi. Dalam 

tinjauan literatur, Lai dan Berkeley (2012) menemukan bahwa hanya 

beberapa pilihan akomodasi tes yang telah diteliti sejak 1997: waktu 

yang diperpanjang, beberapa sesi, juru tulis, kalkulator, dan baca-

keras. Akomodasi dengan penelitian paling banyak, membaca dengan 

keras, masih kekurangan bukti yang meyakinkan tentang efektivitas. 

Dalam membaca-keras, administrator tes membacakan petunjuk arah 

dan/atau item tes dalam tes selama administrasi. Buzick and Stone 

(2014) melakukan meta-analisis akomodasi baca-keras sejak tahun 
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1998 dan mengidentifikasi 13 studi matematika untuk pengaturan 

dasar dan menengah. Akomodasi baca-keras meningkatkan skor 

untuk kedua siswa penyandang cacat dan mereka yang tidak, tetapi 

keuntungannya kecil dengan ukuran efek 0,13 dan 0,08 untuk kedua 

kelompok. Tidak ada bukti peningkatan diferensial dengan 

penggunaan ketentuan baca-keras dalam studi ini secara keseluruhan. 

Penulis merekomendasikan untuk memeriksa efek tingkat item 

(beberapa item lebih sulit daripada yang lain), perbedaan tingkat kelas, 

dan opsi baca-keras yang disampaikan komputer dalam penelitian 

masa depan. 

Elliott dan rekan-rekannya telah melakukan serangkaian 

penelitian tentang penggunaan berbagai paket akomodasi, tiga atau 

empat akomodasi sekaligus, pada hasil tes matematika siswa SD 

dengan dan tanpa disabilitas. Satu studi menemukan bahwa paket 

waktu yang diperpanjang, membaca dengan keras, dan dorongan 

verbal meningkatkan nilai tes untuk 75 persen siswa penyandang 

cacat dan 57 persen siswa tanpa cacat (Elliott, Kratochwill, & 

McKevitt, 2001). Studi lain meneliti efek akomodasi pada tugas 

kinerja matematika (dan sains), menggunakan paket standar membaca 

dan memparafrasekan arah, dorongan verbal, dan waktu ekstra, 

dibandingkan dengan paket individual yang direkomendasikan guru 

dari 10 hingga 12 akomodasi diskrit (Feldman, Kim, dan Elliott, 

2011). Lebih dari 70 persen siswa penyandang disabilitas dan 55 

persen siswa tanpa disabilitas mendapat manfaat dari paket 

akomodasi standar. Selanjutnya, paket standar dan individual 

menghasilkan hasil yang hampir sama untuk siswa penyandang 

disabilitas. Penulis beralasan bahwa peningkatan skor untuk siswa 

tanpa cacat, yang mungkin membatalkan akomodasi, bisa jadi karena 

masalah belajar yang tidak teridentifikasi atau kesulitan item. Peninjau 

ahli menilai akomodasi itu adil dan valid untuk tugas, jadi mungkin 

akomodasi itu harus digunakan untuk semua siswa untuk memastikan 

tes mengukur pembelajaran siswa. 
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Dengan alasan yang sama, bisa jadi karakteristik tes memiliki 

dampak yang lebih besar pada akses siswa ke tes daripada kecacatan 

siswa. Dua studi telah meneliti dampak item tes dan mode respon 

pada hasil tes matematika. Zhang, Ding, Stegall, dan Mo (2012) 

mempelajari efek potongan visual representasi pada tes di mana 

model visual harus ditafsirkan. Misalnya, sebuah tes mungkin 

menunjukkan jaring untuk objek geometris dan menanyakan objek 

mana yang akan terbentuk. Akomodasi akan menjadi versi item 

dengan bagian-bagian jaring yang diarsir sehingga akan lebih mudah 

untuk memvisualisasikan bagian-bagian objek. Siswa dengan MLD 

tampil lebih baik pada akomodasi visual-chunking daripada pada 

format standar. Powell (2012) memanipulasi format respons tes 

sebagai akomodasi, dari respons yang dibangun ke pilihan ganda, dan 

menemukan ukuran efek 0,44 untuk format pilihan ganda, bahkan 

mengendalikan tebakan. Batang item tetap sama untuk kedua kondisi 

dan penulis memberikan bukti bahwa item mengukur konstruksi yang 

sama. Kedua studi ini adalah penyelidikan awal dan kekurangan siswa 

tanpa cacat untuk perbandingan. Mengubah mode respons pada item 

tes akan membutuhkan lebih banyak pekerjaan oleh penerbit tes 

untuk memvalidasi dan menyiapkan tes, tetapi akomodasi ini 

menjanjikan. 

Lin dan Lin (2014) menemukan bahwa karakteristik siswa 

lainnya, seperti jenis kelamin, kemampuan laten, bahasa rumah, dan 

sikap belajar (dan interaksi dari faktor-faktor ini) dapat menjelaskan 

perbedaan individu berkaitan dengan fungsi item diferensial yang 

lebih baik daripada hanya akomodasi. disediakan. Hasil mereka 

memiliki implikasi bagi perancang tes serta pendidik yang 

bertanggung jawab atas keputusan akomodasi. Para peneliti 

merekomendasikan bahwa akomodasi harus dievaluasi untuk masing-

masing siswa berdasarkan berbagai faktor. Feldman, Kim, dan Elliott 

(2011) menemukan bahwa siswa dengan MLD, dalam studi siswa 

kelas delapan, memiliki efikasi diri terkait tes yang secara signifikan 
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lebih rendah daripada siswa tanpa cacat dan efikasi diri berkorelasi 

dengan kinerja tes. Akomodasi meningkatkan kinerja tes semua siswa 

(tidak ada dorongan diferensial), tetapi memberikan dorongan 

diferensial untuk efikasi diri dan motivasi bagi siswa dengan MLD. 

Jelas faktor-faktor lain, di luar karakteristik disabilitas, harus 

dipertimbangkan ketika merencanakan akomodasi. 

Terlalu sering tim IEP menggunakan daftar akomodasi dan 

pemahaman umum tentang kekuatan dan kelemahan siswa untuk 

memilih akomodasi, tetapi mereka harus membuat keputusan yang 

lebih tepat. Pendidik harus mempertimbangkan akomodasi khusus 

yang diizinkan oleh setiap tes, pedoman akomodasi negara bagian, 

dan, yang paling penting, karakteristik individu siswa. Akomodasi 

harus dicoba dengan siswa pada item tes serupa selama instruksi kelas 

untuk menentukan apakah akomodasi tersebut diperlukan dan 

apakah mereka berdampak pada hasil siswa, tanpa memberikan 

keuntungan yang tidak adil. Karena lebih banyak tes disediakan 

melalui antarmuka komputer, siswa harus diajari untuk memilih opsi 

yang mendukung upaya siswa dalam mengambil tes, bukan hanya 

karena tersedia. 

Pendidik di sekolah membutuhkan pelatihan dalam 

pengambilan keputusan akomodasi. NCEO menawarkan modul dan 

materi pelatihan untuk tim IEP dalam pengambilan keputusan 

berbasis data untuk akomodasi (Christensen, Carver, VanDeZande, 

& Lazarus, 2011). Langkah pertama adalah setiap orang di tim IEP 

mengharapkan siswa penyandang disabilitas mencapai standar tingkat 

kelas. Kemudian anggota tim harus belajar tentang persyaratan 

hukum dan berbagai akomodasi instruksional dan penilaian. Mereka 

harus membuat keputusan tentang akomodasi untuk siswa individu 

berdasarkan siswa, instruksional, dan faktor penilaian. Guru yang 

menerapkan akomodasi harus mengevaluasi penggunaannya, 

termasuk umpan balik dari siswa, dan membuat penyesuaian yang 

sesuai. Akomodasi memiliki potensi untuk memungkinkan siswa 
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penyandang cacat untuk mendemonstrasikan pembelajaran mereka 

pada penilaian reguler jika akomodasi dipilih dan dipantau dengan 

cermat untuk setiap siswa. 

 

1. Sistem Multi-Tier dari Kerangka Pendukung 

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pengajaran multi-level di 

seluruh sekolah dan penilaian terkait telah diterapkan oleh sebagian 

besar distrik sekolah. Gerakan menuju model sistem dukungan multi-

tingkat (SDMT) yang komprehensif, di seluruh sekolah, berakar pada 

pendidikan umum dan khusus. Pendidik umum telah memperhatikan 

pemenuhan kebutuhan siswa yang tidak memenuhi syarat untuk 

pendidikan khusus atau program remedial lainnya, namun berjuang di 

bidang akademik atau perilaku. Pendidik khusus telah frustrasi 

dengan kualitas data penilaian yang dikumpulkan untuk tujuan 

identifikasi tetapi tidak cukup untuk perencanaan instruksional. 

Administrator telah prihatin dengan over-identifikasi siswa untuk 

program pendidikan khusus. Orang tua khawatir bahwa keputusan 

kelayakan pendidikan khusus mungkin disertai dengan IEP untuk 

penempatan pendidikan umum tanpa pembedaan pengajaran yang 

nyata. 

Pendidik dan peneliti telah menerapkan berbagai model 

skrining, intervensi pra-rujukan, tingkat atau tingkatan intervensi, 

pemantauan kemajuan, dan model intervensi di seluruh sekolah sejak 

berlalunya P.L. 94-142. Sistem di seluruh sekolah dengan tingkat 

intervensi untuk perilaku (misalnya, Colvin, Kame'euni, & Sugai, 

1994) dan membaca (misalnya, O'Connor, 2000) memiliki sejarah 

yang jauh lebih lama daripada matematika dan bidang lainnya. Selama 

bertahun-tahun, banyak negara bagian memerlukan intervensi pra-

rujukan, dengan pengumpulan data yang sesuai, sebagai sarana untuk 

mengurangi rujukan pendidikan khusus yang tidak perlu dan untuk 

memberikan informasi yang berarti untuk perencanaan IEP. Namun, 
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sistem pra-rujukan tidak pernah dimasukkan dalam peraturan federal 

dan cenderung dibatasi waktu. 

Dalam pengesahan ulang Undang-Undang Pendidikan Individu 

dengan Disabilitas (IDEA) tahun 1997, Kongres mengakui potensi 

pendekatan dan intervensi seluruh sekolah dalam lingkungan 

pendidikan umum: 

 

Lebih dari 20 tahun penelitian dan pengalaman telah 

menunjukkan bahwa pendidikan anak-anak penyandang disabilitas 

dapat dibuat lebih efektif dengan memberikan insentif untuk 

pendekatan seluruh sekolah dan intervensi pra-rujukan untuk 

mengurangi kebutuhan untuk melabeli anak-anak sebagai penyandang 

disabilitas untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. 

Amandemen IDEA ini mengharuskan tim IEP 

mempertimbangkan intervensi perilaku positif, pendahulu model 

Intervensi dan Dukungan Perilaku Positif (PBIS, Sugai & Horner, 

2002) di seluruh sekolah yang mencakup penilaian perilaku 

fungsional, pengambilan keputusan berbasis tim, penyaringan 

universal, pemantauan berkelanjutan dan pengumpulan data, serta 

sistem intervensi dan dukungan tiga tingkat. Peraturan mengharuskan 

tim evaluasi untuk mempertimbangkan penilaian kelas sebagai bagian 

dari proses evaluasi awal, tetapi tidak mengharuskan tim IEP untuk 

mempertimbangkan sistem intervensi dan dukungan akademik. 

Amandemen Undang-Undang Pendidikan Dasar dan 

Menengah 2001  memberikan insentif untuk program di seluruh 

sekolah dan reformasi sekolah yang komprehensif yang 

meningkatkan prestasi akademik semua siswa dalam mata pelajaran 

akademik inti dengan menggunakan penelitian berbasis ilmiah sebagai 

dasar program. Namun, program yang didanai hibah di bawah 

undang-undang ini terikat dengan persyaratan lain, seperti dana 

pendamping swasta atau standar kurikulum di seluruh negara bagian, 

yang segera dipolitisasi. Lebih lanjut, banyak dari program 
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instruksional dan alat penilaian yang diakui sebagai kualitas tinggi 

untuk reformasi sekolah ini belum diuji secara memadai di lapangan 

dengan siswa penyandang disabilitas. 

Pendidikan Khusus mengeluarkan laporan yang menyerukan 

model pencegahan daripada model kegagalan, menunggu anak-anak 

gagal sebelum intervensi dapat diberikan. Laporan tersebut juga 

mendesak para pendidik untuk mempertimbangkan siswa 

penyandang disabilitas sebagai anak-anak pendidikan umum terlebih 

dahulu dan menekankan bahwa pendidikan khusus dan pendidikan 

umum memiliki tanggung jawab bersama, dan oleh karena itu tidak 

boleh diperlakukan sebagai sistem terpisah untuk pendanaan atau 

layanan. Komisi merekomendasikan untuk memfokuskan kembali 

pada hasil bagi siswa daripada kepatuhan proses. Bahkan IEP telah 

menjadi dokumen kepatuhan daripada alat untuk layanan pendidikan 

individual. Komisi merekomendasikan penggabungan program 

intervensi dini berbasis penelitian dan model respons terhadap 

intervensi untuk mengidentifikasi semua kecacatan insiden tinggi dan 

pemantauan kemajuan selama implementasi IEP. Namun, alasan 

utama yang diartikulasikan dalam dokumen tersebut adalah 

mengurangi pertumbuhan eksplosif dalam kategori Gangguan 

Kesehatan Lainnya (yaitu, ADHD) dan Disabilitas Pembelajaran 

Khusus (SLD). 

Dalam pengesahan ulang IDEA tahun 2004, Kongres 

menekankan kembali pentingnya pendekatan seluruh sekolah dan 

menambahkan perlunya program membaca awal berbasis ilmiah, 

intervensi dan dukungan perilaku positif, dan layanan intervensi awal. 

Anehnya, satu-satunya tempat dalam undang-undang yang merujuk 

pada sistem intervensi untuk masalah akademis adalah dalam 

prosedur untuk menentukan apakah seorang anak memiliki 

ketidakmampuan belajar tertentu: “lembaga pendidikan lokal dapat 

menggunakan proses yang menentukan apakah anak tersebut 

merespons penelitian ilmiah, intervensi berbasis penelitian sebagai 
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bagian dari prosedur evaluasi”. Proses ini disebut Respon terhadap 

Intervensi (RTI; atau responsif terhadap intervensi atau piramida 

intervensi) dalam literatur profesional (misalnya, Vaughn & Fuchs, 

2003; DuFour, DuFour, Eaker, & Karhanek, 2004) 

Model RTI adalah: sistem pengajaran dan perilaku di seluruh 

sekolah, multi-level untuk mencegah kegagalan sekolah; skrining 

universal; pemantauan kemajuan; dan pengambilan keputusan 

berbasis data untuk instruksi dan pergerakan dalam sistem, tujuan 

yang jauh di luar tujuan identifikasi SLD. Sebagian besar sistem RTI 

mencakup tiga tingkat atau tingkatan pencegahan atau intervensi: 

• Tingkat 1 mencakup kurikulum inti berbasis penelitian dalam 

pendidikan umum, penyaringan universal setidaknya dua kali 

setahun, pembelajaran yang berbeda, pemecahan masalah untuk 

mengidentifikasi intervensi, dan akomodasi yang sesuai. 

• Tingkat 2 biasanya merupakan instruksi kelompok kecil dengan 

intervensi berbasis bukti dan pemantauan kemajuan pada interval 

yang lebih sering, lebih dari 10 hingga 15 minggu sesi singkat (20-

40 menit) 3 atau 4 kali seminggu. 

• Tingkat 3 adalah instruksi individual yang paling intensif, biasanya 

dalam lingkungan pendidikan khusus dengan setidaknya 

pemantauan kemajuan mingguan. 

(NCRI, 2010) 

 

Model SDMT dan RTI sangat bervariasi dengan beberapa 

kabupaten yang menerapkan empat, lima, atau lebih tingkat 

pencegahan (Fuchs, Fuchs, & Compton, 2012). Layanan pendidikan 

khusus dapat diintegrasikan dalam salah satu tingkat, tetapi lebih 

umum sebagai intervensi di Tingkat 2 dan 3. Pada awal 2010-an, 

hampir semua negara bagian telah menerapkan beberapa jenis sistem 

dukungan multi-tingkat (MTTS) di seluruh sekolah. , terutama untuk 

membaca, matematika, dan masalah perilaku. Beberapa negara bagian 

menerapkan sistem akademik dan perilaku gabungan, sementara yang 
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lain memisahkan intervensi RTI dan PBIS. Untuk semua SDMT, ada 

komponen penilaian kritis: 

• Penyaringan universal memerlukan penilaian singkat untuk semua 

siswa di sekolah, menggunakan ukuran penyaringan yang andal 

dan valid (isi, prediktif, konvergen, dan diskriminan). Pertanyaan 

yang memandu pemutaran meliputi: Harapan akademik dan 

perilaku apa yang diharapkan pada tingkat kelas ini? Siswa mana 

yang berisiko mendapatkan hasil belajar yang buruk? Profil 

kekuatan dan kelemahan siswa apa yang dapat menginformasikan 

pembelajaran? 

• Pemantauan kemajuan diperlukan untuk menilai tanggapan siswa 

terhadap pengajaran di semua tingkat model SDMT. Alat 

pemantauan kemajuan juga harus dapat diandalkan dan valid 

untuk tujuannya. Sangat penting bahwa alat-alat ini mengukur 

pertumbuhan tambahan selama instruksi. Pertanyaan yang 

memandu pemantauan kemajuan meliputi: Apakah seorang siswa 

telah memenuhi tujuan pembelajaran yang diharapkan? Apa yang 

berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan siswa? Bisakah kita 

memenuhi kebutuhan pendidikan siswa pada tingkat ini atau 

intervensi yang lebih intens diperlukan? 

• Penilaian program sering diabaikan, padahal penting untuk 

keberhasilan SDMT. Penilaian ini membutuhkan pendekatan 

evaluasi program dengan berbagai sumber data. Pertanyaan yang 

memandu penilaian ini meliputi: Berapa persentase siswa kami 

yang telah diidentifikasi untuk intervensi Tingkat 2 dan Tingkat 3? 

Apakah pendekatan penilaian kami dapat diandalkan dan valid 

untuk siswa kami? Apakah intervensi diimplementasikan dengan 

tepat? Apakah kita memiliki sumber daya yang memadai untuk 

mengimplementasikan intervensi yang diperlukan? Apa tren, 

hambatan, dan kekhawatiran lain yang kami temukan dengan 

program kami? 
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Model SDMT, termasuk RTI dan PBIS, telah menghasilkan 

ratusan studi tentang kemanjuran, dampak, dan perhatian dari 

pendekatan di seluruh sekolah ini. Manfaat model intervensi di 

seluruh sekolah termasuk pengurangan rujukan yang tidak perlu ke 

pendidikan khusus, meningkatkan penggunaan intervensi yang 

didukung penelitian dengan pemantauan kemajuan yang 

menyertainya, melibatkan semua pendidik di sekolah dalam proses 

pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan siswa , peningkatan 

pengajaran yang berbeda dan penilaian formatif dalam pengaturan 

pendidikan umum, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan 

penyediaan intervensi yang paling intens kepada siswa yang paling 

membutuhkan (Johnson & Smith, 2008; Werts, Carpenter, & Fewell, 

2014). Beberapa masalah terkait dengan tanggung jawab untuk 

administrasi sistem, masalah penjadwalan, implementasi di tingkat 

menengah, mengintegrasikan sistem akademik dan perilaku, pelatihan 

guru untuk persyaratan penilaian dan instruksi, peran berbagai 

profesional di sekolah, keterlibatan orang tua, kemungkinan 

penundaan. dalam layanan pendidikan khusus, kurangnya penilaian 

kualitas dan intervensi untuk beberapa topik (terutama dalam 

matematika), dan implementasi model dengan kesetiaan (Hale et al., 

2010; Johnson & Smith, 2008; Werts, Carpenter, & Fewell, 2014). 

Hughes dan Dexter (2011), dalam tinjauan studi lapangan RTI, 

menemukan bahwa sebagian besar penelitian telah dilakukan dengan 

keterampilan membaca dan matematika awal, bukan keterampilan 

tingkat tinggi, menulis, atau bidang konten lainnya. Para penulis 

mencatat bahwa sebagian besar studi menunjukkan faktor-faktor 

penting untuk sukses: pengembangan profesional yang ekstensif dan 

berkelanjutan, dukungan administratif, dukungan guru, dan waktu 

yang memadai untuk perencanaan. Tarif rujukan untuk pendidikan 

khusus tidak berubah secara substansial. Dasar hukum asli untuk 

RTI, sumber informasi opsional untuk identifikasi siswa dengan SLD, 

sering ditentang karena menunda penyediaan layanan pendidikan 
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khusus dan meningkatkan evaluasi yang kurang komprehensif dari 

siswa yang diduga SLD (Hale et al., 2010; Kavale & Spaulding, 2008), 

meskipun telah menjelaskan bahwa evaluasi yang komprehensif 

untuk kelayakan pendidikan khusus dapat diminta setiap saat 

(Musgrove, 2011). Membatasi RTI pada identifikasi siswa dengan 

SLD juga membatasi penerapan sistem di seluruh sekolah untuk lebih 

banyak siswa penyandang disabilitas dan siswa berisiko lainnya. 

Program SDMT, karena telah berkembang melampaui 

identifikasi SLD dalam sistem sekolah, telah mendorong peningkatan 

penelitian ke dalam instrumen penyaringan dan pemantauan 

kemajuan yang valid dan andal serta intervensi instruksional yang 

signifikan. Penyaringan dan pemantauan kemajuan untuk matematika 

dalam model SDMT belum ditangani pada tingkat yang sama seperti 

membaca atau masalah perilaku, tetapi alat dan strategi yang 

menjanjikan muncul, seperti dibahas di bagian sebelumnya dari bab 

ini. Sumber daya untuk menerapkan dan mengevaluasi SDMT 

termasuk pusat yang didanai hibah OSEP dan departemen 

pendidikan negara bagian. Bab berikutnya membahas intervensi 

berbasis penelitian untuk sistem ini dan topik instruksional lainnya 

untuk matematika. 

 
 

F. KOLABORASI UNTUK PENILAIAN    

Seorang siswa, David, mengalami kesulitan dalam matematika 

selama kelas satu, tetapi gurunya ragu-ragu untuk membuat rujukan 

formal karena ketidakdewasaannya secara keseluruhan dibandingkan 

dengan teman-temannya. Dia senang dengan kemajuan membaca 

David dan yakin bahwa membaca yang kuat akan menyeimbangkan 

segalanya. Dalam matematika, guru kelas satu David menekankan 

tugas kertas dan pensil daripada pemahaman konsep dan model 

angka yang konkret dan representasional. 
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Guru kelas dua David, Mr Martinez, dengan bantuan Ms 

Johnson, guru pendukung matematika, menyaring seluruh kelas Mr 

Martinez selama beberapa hari pertama sekolah, menggunakan 

ukuran kelompok kecil dan individu dari empat titik fokus untuk 

matematika kelas satu: penjumlahan dan pengurangan dalam 20, 

konsep nilai tempat untuk puluhan dan satu, pengukuran 

menggunakan satuan linier, dan penalaran tentang atribut bentuk 

geometris. Pemutaran menunjukkan bahwa David mengetahui 

nomornya sampai 20, tetapi tidak dapat menyebutkan nomor 

sebelum atau sesudah nomor yang diberikan tanpa menghitung 

urutan angka. Dia dapat menambah dan mengurangi kombinasi 

angka sederhana dengan beberapa kesalahan, seperti dengan 

persamaan 9 -  ? =5. David mengalami masalah dengan konsep nilai 

tempat yang diperlukan untuk perhitungan bilangan yang lebih besar 

dan pemecahan masalah, seperti pemahaman bahwa 16 mewakili 10 

+ 6. David mengetahui semua bentuk geometris yang diperkenalkan 

di kelas satu dan menunjukkan penalaran yang baik tentang itu. 

Namun, dia tidak bisa mengukur sisi persegi panjang menggunakan 

unit penjepit kertas. 

Mr Martinez dan Ms Johnson bertemu dengan pendidik khusus 

kelas bawah untuk Pinetops Elementary, Myla Boswell, tentang 

kesenjangan belajar David serta dua siswa lainnya. 

 

Martinez: Kami telah melakukan penyaringan untuk kelas matematika 

dan ada tiga siswa yang jelas-jelas belum menguasai tujuan 

terpenting matematika kelas satu. Siswa lain memiliki 

beberapa bidang yang menjadi perhatian, seperti 

menggunakan garis bilangan dan mewakili puluhan dan 

satu dengan objek, tetapi saya menghubungkannya dengan 

masalah instruksional kelas satu. Ketika saya memulai unit 

pertama tentang nilai tempat menggunakan objek dan 
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representasi lain dari ratusan, puluhan, dan satuan, siswa 

lain dengan cepat memahami konsepnya. 

Johnson: Ini memang terdengar seperti masalah instruksional untuk 

sebagian besar kelas Anda, tetapi saya juga prihatin dengan 

ketiga siswa itu. Kesenjangan David tampaknya terkait 

dengan nilai tempat dan konsep pengukuran. Dua siswa 

lainnya memiliki lebih banyak masalah dengan atribut 

geometris dan pengukuran. Ada tambahan lima siswa di 

kelas dua kelas lainnya dengan keprihatinan yang sama. 

Meskipun kekuatan dan kesenjangan belajar mereka 

memiliki profil yang berbeda, semua siswa ini dapat 

mengambil manfaat dari intervensi kelompok kecil selama 

periode pengayaan 30 menit untuk kelas dua. Di sekolah ini 

disebut intervensi Tier 2. Salah satu siswa dari kelas lain 

memiliki kecacatan yang teridentifikasi dalam matematika 

dan intervensi ini akan sesuai dengan kebutuhannya juga. 

Boswell: Saya setuju bahwa intervensi kelompok kecil pada 

keterampilan yang ditargetkan ini akan menguntungkan 

para siswa ini, terutama jika Anda melakukan penilaian 

pemantauan kemajuan setidaknya sekali seminggu. Namun, 

saya khawatir tentang David karena jumlah dan konsep 

pengukuran dan keterampilannya dalam pemutaran film 

bahkan tidak lebih awal dari kelas satu jika dibandingkan. 

Saya ingin membuat rujukan untuk evaluasi formal untuk 

David, setelah kami punya waktu untuk bertemu dengan 

orang tuanya. Pemutaran film menghasilkan lebih banyak 

pertanyaan daripada jawaban. Saya melihat beberapa 

karakteristik dalam diri David yang khas untuk siswa 

dengan ketidakmampuan belajar dalam matematika. 

Mungkin bukan itu masalahnya, tetapi saya tidak ingin 

menunda evaluasi yang lebih diagnostik dan komprehensif 

untuk David. Sementara itu dia harus bergabung dengan 
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kelompok intervensi ini untuk menilai bagaimana dia 

merespons instruksi. 

Martinez: Saya setuju dengan kedua komentar Anda. Intervensi 

kelompok kecil mungkin diperlukan untuk beberapa siswa 

ini untuk mengisi kesenjangan dan mengejar ketinggalan. 

Bagi mereka yang tidak berkembang sebaik yang kami 

inginkan, maka kami dapat mencoba intervensi yang lebih 

intensif di Tier 3. Untuk David, saya setuju bahwa evaluasi 

penuh diperlukan. Dia sudah memberi tahu saya betapa dia 

membenci matematika, tetapi ada beberapa area, seperti 

geometri, di mana dia memiliki kekuatan. Dengan angka, 

David tidak mendapatkan konsep kritis dan saya ingin 

memiliki informasi lebih lanjut tentang bagaimana dia 

belajar. Saya akan menghubungi orang tuanya dan 

mengatur pertemuan. 

 

Enam minggu kemudian para guru bertemu lagi. 

 

Martinez: Sudah enam minggu yang sibuk, tetapi saya harus 

mengatakan bahwa saya senang dengan kemajuan kami. Para 

siswa yang berpartisipasi dalam intervensi kelompok kecil 

pertama, termasuk David, membuat kemajuan yang 

konsisten dalam konsep nilai tempat mereka. Saya dapat 

memperkuatnya selama kelas matematika reguler mereka 

saat kami bekerja dengan masalah kata yang melibatkan 

angka dua dan tiga digit. 

Johnson: Sekarang kami memiliki kelompok kecil kedua yang terdiri 

dari siswa kelas dua dan tiga yang bekerja dengan konsep 

pengukuran dasar, dimulai dengan konsep satuan dan kata 

perbandingan mereka. David benar-benar memahami 

pengukuran, tetapi dia tidak berkembang sebaik yang saya 

harapkan dengan jumlah dan nilai tempat. 
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Boswell: Ini akan memakan waktu lebih lama bagi David untuk 

memahami konsep. Seperti yang Anda ketahui, evaluasi 

komprehensifnya telah selesai minggu lalu dan menemukan 

masalah dengan perhitungan dan penalaran matematika, 

terutama dengan konsep bilangan. Tim multidisiplin 

menemukan David memenuhi syarat untuk SLD dan 

layanan pendidikan khusus. Evaluasi menentukan bahwa 

kapasitas memori kerja David terbatas; dia mengalami 

kesulitan dengan lancar menggunakan informasi yang kita 

tahu dia kuasai. Kami pikir dia kesulitan menyimpan 

informasi baru dalam bentuk numerik saat mengoperasikan 

informasi itu dengan konsep yang dipelajari sebelumnya. Dia 

akan membutuhkan periode instruksi intensif yang lebih 

lama dengan menggunakan materi konkret dan 

representasional sebelum dia mampu bekerja pada tingkat 

abstrak. Bacaannya yang kuat sangat mendukung pemecahan 

masalah kata, tetapi ia kesulitan memantau pekerjaannya 

mencoba memecahkan perhitungan dan menalar apakah 

jawabannya masuk akal. Jika kita dapat mendukung ingatan 

kerjanya dengan memastikan David fasih dengan fakta-

faktanya dan dengan mengajarinya beberapa strategi, saya 

pikir dia akan lebih sukses dalam matematika. 

Martinez: David tidak membenci matematika seperti yang dia lakukan 

di awal tahun. Saya ingin membuatnya tetap di kelas reguler 

jika memungkinkan, tetapi saya tahu dia membutuhkan 

bantuan ekstra. 

Johnson: Dia masih bisa berpartisipasi dalam sesi kelompok kecil saat 

kita menargetkan keterampilan yang perlu dia kuasai. 

Boswell: Saya pasti ingin melihat David menerima instruksi tambahan 

dalam kelompok-kelompok kecil, tetapi saya pikir dia 

membutuhkan instruksi harian yang lebih intensif di 

lingkungan pendidikan khusus untuk memenuhi berbagai 
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kebutuhan belajarnya. Mari kita mengatur pertemuan dengan 

orang tuanya dan meninjau hasil penilaian dan 

mengembangkan IEP yang akan memberikan kombinasi 

yang tepat dari instruksi dalam matematika. 

 

Bagaimana para guru ini bekerja sama untuk merencanakan dan 

menggunakan penilaian? Jenis penilaian apa yang berguna? 

Bagaimana kolaborasi berkontribusi untuk memahami kebutuhan 

siswa? Apakah orang tua David terlibat pada saat yang tepat dalam 

proses penilaian? Bisakah sistem PBK membantu pengambilan 

keputusan? 

Karena lebih banyak siswa dengan masalah belajar dimasukkan 

dalam kelas matematika inti dengan tingkat layanan dukungan yang 

berbeda, sangat penting bahwa guru berkolaborasi pada tingkat siswa 

individu untuk merencanakan, melakukan, dan menafsirkan evaluasi 

untuk tujuan menginformasikan instruksi dan merencanakan 

intervensi siswa. . Guru dapat menggabungkan keahlian mereka—

dalam pemahaman konten matematika, pengetahuan karakteristik 

siswa, dan pengalaman dengan penilaian—untuk merancang dan 

memilih alat yang akan mencerminkan pembelajaran. Kegiatan 

kolaborasi yang akan menguntungkan penilaian meliputi hal-hal 

berikut: 

• Diskusikan jenis penilaian dan sistem penilaian keseluruhan dalam 

setiap pengaturan—kelas pendukung umum, khusus, dan 

matematika. Sistem penilaian di seluruh sekolah dapat membentuk 

kerangka keseluruhan. 

• Untuk tugas penilaian serupa, pertimbangkan untuk 

mengembangkan rubrik umum. Pendekatan ini akan memiliki 

keuntungan menjadi konsisten bagi siswa dan kesempatan untuk 

mengukur keandalan antar pengamat. 
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• Berbagi dan mendiskusikan hasil penilaian untuk masing-masing 

siswa dalam hal kekuatan dan kelemahan dan intervensi yang 

diperlukan. Kekuatan sama pentingnya dengan kelemahan. 

• Pendidikan khusus dan guru pendukung lainnya mungkin 

bertanggung jawab untuk menawarkan pengaturan alternative 

untuk penilaian dengan akomodasi khusus seperti waktu yang 

diperpanjang, membaca dengan keras, atau administrasi kelompok 

kecil. Adalah penting bahwa akomodasi yang digunakan pada tes 

tingkat distrik dan negara bagian juga digunakan untuk penilaian 

kelas reguler dan bahwa tes dilakukan dalam parameter akomodasi 

yang ditentukan. 

 

Penilaian memiliki banyak tujuan dalam pendidikan 

matematika. Hal ini dapat membantu guru dalam memahami 

kebutuhan belajar siswa. Hal ini dapat menginformasikan masyarakat 

kinerja matematika anak-anak mereka dibandingkan dengan orang 

lain. Tujuan yang paling penting adalah untuk menginformasikan 

guru, siswa, dan orang tua tentang kemajuan siswa menuju tujuan 

kurikulum. 
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BAB VII 

PENUTUP 
 

Konsep dasar dan teori penilaian dan membantu kita dalam 

memahami pengembangan kompetensi, hasil, dan tujuan, bersama 

dengan hubungannya dengan penilaian. Selain itu, beberapa referensi 

tentang teori belajar — seperti piramida pembelajaran, yang 

menekankan konsep tersebut bagi pelajar untuk mempertahankan 

lebih banyak pengetahuan dengan melakukan sesuatu— disertakan 

untuk membantu pembaca memahami munculnya filosofi penilaian 

dalam buku ini, yang merupakan kolaborasi, filosofi yang berorientasi 

pada tindakan, berpusat pada peserta didik. Konsep penilaian yang 

berfokus pada pelajar dan pentingnya dalam mengembangkan 

penilaian online yang efektif.  

Dasar-dasar penilaian yang tercakup dalam Bab dua ke dalam 

dunia online. Banyak pertanyaan yang muncul seperti  Bagaimana kita 

memberdayakan peserta didik untuk mengambil tanggung jawab atas 

pembelajaran mereka di lingkungan online melalui penilaian yang 

baik? Bagaimana kita bisa membawa pembelajaran langsung ke dalam 

penilaian pembelajaran online? Bagaimana kita bisa menggabungkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi dan refleksi penilaian online? 

Bagaimana praktik penilaian online yang baik dapat membantu 

menggerakkan siswa dari akuisisi pengetahuan dasar dan pengulangan 

untuk pengembangan sebagai praktik reflektif?. Artinya penilaian 
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yang baik dapat mengurangi kesenjangan antara apa yang diajarkan 

dan apa yang dipelajari. Kami membahas pengembangan rubrik 

sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Selain itu,  

lingkungan online dapat digunakan untuk keuntungan penilaian. 

Topik penilaian online juga membawa kekhawatiran tentang 

plagiarisme dan kecurangan. Selanjutnya akan muncul beberapa 

pertanyaan-pertanyaan seperti: Bagaimana kita tahu bahwa siswa 

tersebut berpartisipasi dalam penilaian, apakah orang yang mengikuti 

perkuliahan? Jika kami memberikan ujian, dapatkah siswa dipercaya 

untuk tidak membuka buka saat ujian? Seberapa sering menyontek 

terjadi saat evaluasi online dilakukan? Bagaimana cara terbaik 

menangani plagiarisme? 

Perkuliahan dan evaluasi program berbasis tentang konsep yang 

disajikan sebelumnya dalam buku ini. Kami melihat perkuliahan dan 

program evaluasi sebagai hasil pengembangan kompetensi dan hasil, 

dan kami menganjurkan penggunaan kompetensi dan hasil sebagai 

dasar untuk praktik terbaik dalam evaluasi. 

Sementara itu, Perangkat Penilaian dan Evaluasi, bergerak 

langsung ke praktik dengan menyajikan penilaian individu dan teknik 

evaluasi, bersama dengan saran untuk penerapan dan penggunaannya 

dalam perkuliahan online. Idenya adalah untuk membangun repertoar 

keterampilan penilaian dan evaluasi yang melampaui yang dicoba dan 

benar serta meningkatkan dunia dari apa yang mungkin dilakukan 

secara online. Kami menutup bukunya menawarkan sumber daya 

tambahan yang akan ditemukan oleh instruktur atau desainer 

instruksional membantu karena mereka mengembangkan praktik 

penilaian dan evaluasi lebih lanjut. 

Perangkat penilaian dan evaluasi pada bidang matematika dapat 

memberikan gambaran bagaimana keberhasilan pada tujuan 

pembelajaran matematika yang dirancang secara online. 
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SINOPSIS 

 
Buku Referensi yang berjudul “Penilaian Pembelajaran 

Online”. Buku Referensi ini terdiri atas 7 (tujuh) Bab terdiri atas Bab 

I Pendahuluan, Bab II Mendesain Pembelajaran online, Bab III 

Penilaian Online, Bab IV Perkuliahan dan Program Evaluasi, Bab V 

Penilaian dan Evaluasi, Bab VI Penilaian Matematika, dan Bab VII 

Penutup. 

Buku ini dirancang untuk memberikan sedikit teori yang 

mendasar dan bekerja untuk mempraktikkan masalah. Buku itu 

terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pendahuluan, Bagian 

pembahasan, dan Bagian simpulan. Bagian pendahuluan membahas 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan , metodologi, teori mutakhir, 

dan organisasi isi buku. Bagian permasalahan terdiri atas: Bab dua 

sampai Bab empat membahas Dasar-dasar Penilaian, memberikan 

landasan teoretis. Bab dua mengulas konsep dasar dan teori penilaian 

dan membantu pembaca dalam memahami pengembangan 

kompetensi, hasil, dan tujuan, bersama dengan hubungannya dengan 

penilaian. Selain itu, beberapa referensi tentang teori belajar — 

seperti piramida pembelajaran, yang menekankan konsep tersebut 

bagi pelajar untuk mempertahankan lebih banyak pengetahuan 

dengan melakukan sesuatu— disertakan untuk membantu pembaca 

memahami munculnya filosofi penilaian dalam buku ini, yang 

merupakan kolaborasi, filosofi yang berorientasi pada tindakan, 

berpusat pada peserta didik. Bab ini juga mengulas konsep penilaian 

yang berfokus pada pelajar dan pentingnya dalam mengembangkan 

penilaian online yang efektif.  

Bab Tiga menerapkan dasar-dasar penilaian yang tercakup 

dalam Bab dua ke dalam dunia online. Bab ini membahas pertanyaan-

pertanyaan seperti: Bagaimana kita memberdayakan peserta didik 

untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka di 
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lingkungan online melalui penilaian yang baik? Bagaimana kita bisa 

membawa pembelajaran langsung ke dalam penilaian pembelajaran 

online? Bagaimana kita bisa menggabungkan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi dan refleksi penilaian online? Bagaimana praktik 

penilaian online yang baik dapat membantu menggerakkan siswa dari 

akuisisi pengetahuan dasar dan pengulangan untuk pengembangan 

sebagai praktik reflektif? Bab ini menegaskan bahwa penilaian yang 

baik dapat mengurangi kesenjangan antara apa yang diajarkan dan apa 

yang dipelajari. Kami membahas pengembangan rubrik sebagai sarana 

untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Bab ini juga mencakup 

cara bagaimana lingkungan online dapat digunakan untuk keuntungan 

penilaian. Topik penilaian online juga membawa kekhawatiran 

tentang plagiarisme dan kecurangan. Bab ini selanjutnya beralih ke 

pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana kita tahu bahwa siswa 

tersebut berpartisipasi dalam penilaian, apakah orang yang mengikuti 

perkuliahan? Jika kami memberikan ujian, dapatkah siswa dipercaya 

untuk tidak membuka buka saat ujian? Seberapa sering menyontek 

terjadi saat evaluasi online dilakukan? Bagaimana cara terbaik 

menangani plagiarisme? 

Bab Empat dikhususkan untuk topik perkuliahan dan evaluasi 

program berbasis tentang konsep yang disajikan sebelumnya dalam 

buku ini. Kami melihat perkuliahan dan program evaluasi sebagai 

hasil pengembangan kompetensi dan hasil, dan kami menganjurkan 

penggunaan kompetensi dan hasil sebagai dasar untuk praktik terbaik 

dalam evaluasi. 

Bab Lima, Perangkat Penilaian dan Evaluasi, bergerak 

langsung ke praktik dengan menyajikan penilaian individu dan teknik 

evaluasi, bersama dengan saran untuk penerapan dan penggunaannya 

dalam perkuliahan online. Idenya adalah untuk membangun repertoar 

keterampilan penilaian dan evaluasi yang melampaui yang dicoba dan 

benar serta meningkatkan dunia dari apa yang mungkin dilakukan 

secara online. Kami menutup bukunya menawarkan sumber daya 
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tambahan yang akan ditemukan oleh instruktur atau desainer 

instruksional membantu karena mereka mengembangkan praktik 

penilaian dan evaluasi lebih lanjut. 

Bagian Bab Enam, perangkat penilaian dan evaluasi pada 

bidang matematika. Bagaimana peserta didik melakukan penilaian 

terhadap materi matematika. Dan Bab Tujuh merupakan Bab 

Penutup yang berisikan kesimpulan  
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DAFTAR ISTILAH (Glosarium) 
 

A 
Asesmen: upaya untuk mendapatkan data/informasi dari proses dan 

hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja 
mahasiswa, kelas/mata kuliah, atau program studi 
dibandingkan terhadap tujuan/kriteria/capaian pembelajaran 
tertentu. Setelah diperoleh hasil asesmen maka dilakukan 
proses penilaian.. 

 
E 
Evaluasi: proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi 

terhadap suatu hasil assesmen dan penilaian. 
. 
R 
Rubrik adalah suatu alat skoring untuk asesmen yang sifatnya 

subjektif dimana di dalamnya terdapat seperangkat kriteria 
dan standar yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran 
yang akan diberikan pada anak didik. 

 
P 
Penilaian : proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas 

(berupa angka/huruf) terhadap hasil asesmen dengan cara 
membandingkannya terhadap suatu instrumen standar 
tertentu. Hasil dari penilaian berupa 
atribut/dimensi/kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan 
evaluasi 

Penilaian autentik: penilaian yang terintegrasi dengan pembelajaran 
dan merupakan evaluasi dari hasil kegiatan belajar siswa pada 
disiplin ilmu Pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan 
keterampilan (psikomotor). Dengan menggunakan berbagai 
teknik yang tepat agar bisa membuktikan bahwa siswa telah 
mencapai tujuan pembelajaran. 

 
T 
Tes : suatu teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan 

kegiatan pengukuran, yang di dalamnya terdapat berbagai 
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pertanyaan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan 
atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek 
perilaku peserta didik. 

 
. 

. 
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