
dalam sajian dalam sajian 

EVALUASIEVALUASIEVALUASIEVALUASI
((Evaluasi Hasil Belajar SD)Evaluasi Hasil Belajar SD)

Oleh:Oleh:
am.yusufam.yusuf



EVALUASIEVALUASI
• EVALUASI = 
• Kegiatan terencana untuk serangkaian 

kegiatan untuk memperoleh data dari
suatu obyek dengan menggunakan 
instrumen (tes), dan hasilnya 
dibandingkan dengan data yang ada untuk 
memperoleh hasilmemperoleh hasil

• Hasil yang diuji kmd mendeskripsikan, 
mengumpulkan, dan disajikan berupa 
suatu informasi (data) yang bermanfaat 
untuk di pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan (kenaikan kelas/kelulusan)



EVALUASI MENCAKUP: 

KEGIATAN:

Penilaian,

Pengukuran dan

test/non test 
• PENGUKURAN =• PENGUKURAN =

Proses kegiatan (tes) yang sistematis
untuk mengetahui keadaan suatu obyek 
secara kuantitatif berdasarkan aturan-
aturan yang berupa data skor



• PENILAIAN =

Proses memberikan nilai terhadap

obyek berdasarkan hasil pengukuran. 

EVALUASI PEMBELAJARAN

adalah:adalah:

• Proses pengumpulan, pengolahan, pelaporan, 
dan penggunaan informasi tentang proses dan 
hasil belajar siswa untuk menjelaskan proses 
dan prestasi belajar yang dicapai siswa.



Aktivitas dalam belajarAktivitas dalam belajar/mengajar/mengajar

1.Penguasaan bahan ajar

2.Pemahaman karakteristik anak

3.Penguasaan pengelolaan kelas

4.Penguasaan metode dan strategi 4.Penguasaan metode dan strategi 
pembelajaran

5.Penguasaan evaluasi pembelajaran

6.Kepribadian



7.Melaksanakan evaluasi hasil balajar 
secara berkesinambungan

9.Melakukan evaluasi belajar secara 
komprehensip, maliputi input, proses, dan 
produk.

9.Melakukan penilain terhadap berbagai9.Melakukan penilain terhadap berbagai

aspek seperti :tugas terstuktur, aktivitas 
siswa di kelas, portofolio (kreteria 
ketuntasan minimal)(KKM)



10.Memahami dan terampil menerapkan

berbagai teknik evaluasi 

11.Memilih jenis tes sesuai materi

pembelajaran 

12.Mengoreksi hasil pekerjaan siswa secara

cermat dan obyektif.cermat dan obyektif.

13.Menentukan nilai akhir secara obyektif

dan adil

14. Mengmbalikan hasil pekerjaan siswa



15. Membahas hasil pekerjaan siswa

16. Melakukan analisis belajar siswa

17.Membuat data kemajuan tiap sisiwa

18. Melaksanakan program pengayaan

19.Memanfaatkan hasil penilaian untuk

perbaikan lebih lanjut.perbaikan lebih lanjut.

20. Menyusun kisi-kisi butir soal

21. Membuat dan memiliki bank soal.



Jenis-jenis evaluasi

Secara umum, evaluasi pendidikan terdiri

dari lima jenis sebagai berikut :

1. Evaluasi penempatan

2. Evaluasi diagnostik

3. Evaluasi formatif3. Evaluasi formatif

4. Evaluasi sumatif

5. Evaluasi selektif



Prinsip-prinsip Evaluasi (Penilaian) 

a. PrinsispValiditas 

Validitas berarti menilai apa yang seharusnya

dinilai berupa hasil kegiatan siswa dengan

menggunakan alat yang sesuai

untuk ukur pada kompetensi

b. Prinsip Reliabilitas 

Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi

(keajegan) hasil penilaian. Penilaian yang

reliable (ajeg) memungkinkan perbandingan

yang reliable dan menjamin konsistensi. 



Teknik Penilaian 

Ada dua bentuk soal tes tertulis, yaitu: 

1). Soal dengan memilih jawaban 

• pilihan ganda 

• dua pilihan (benar-salah, ya-tidak) 

• menjodohkan 

2). Soal dengan mensuplai-jawaban. 

• isian singkat atau melengkapi 

• uraian (essey)



EVALUASIEVALUASI

(3) Penilaian hasil belajar kelompok mata 
pelajaran agama dan akhlaq mulia serta 
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan 
dan kepribadian dilakukan melalui:

a. pengamatan terhadap perubahan perilaku 
dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi 
dan kepribadian peserta didik, serta 

b. ujian, ulangan, dan atau penugasan untuk 
mengukur aspek kognitif peserta didik



(4) Penilaian hasil belajar kelompok mata 
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 
diukur melalui ulangan penugasan, dan 
atau bentuk lain yang sesuai dengan 
karakteristik materi yang dinilai.

(5) Penilaian hasil belajar kelompok mata (5) Penilaian hasil belajar kelompok mata 
pelajaran estetika dilakukan melalui 
pengamatan terhadap perubahan perilaku 
dan sikap untuk menilai perkembangan 
afeksi dan ekspresi psikomorik peserta 
didik.



(6) Penilaian hasil belajar kelompok mata 
pelajaran jasmani, olah raga, dan 
kesehatan dilakukan melalui:

a. Pengamatan terhadap perubahan 
perilaku dan sikap untuk menilai 
perkembangan psikomotorik dan afeksi perkembangan psikomotorik dan afeksi 
peserta didik

b. ulangan, dan/atau penugasan untuk 
mengukur aspek kognitif peserta didik. 



ACUAN EVALUASI KTSPACUAN EVALUASI KTSP

• Standar Kompetensi Lulusan  (SKL) 

(I) Standar kompetensi lulusan –

atuan pendidikan

(2) Standar kompetensi lulusan –

kelompok mata pelajaran

(3) Standar kompetensi lulusan – mata

pelajaran 

• Standar isi (SI)

(1) Standar Kompetensi

(2) Kompetensi Dasar 

(3) Indikator 



ACUAN EVALUASI KTSPACUAN EVALUASI KTSP
• Pendidikan Dasar (SD/MI/SDLB Paket A, SMP/MTS/SMPLB Paket B:

Bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 
akhlaq mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 
pendidikan lebih lanjut.

• A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan agama                                                3          

2. Pendidikan Kewarganegaraan                             4

3. Bahasa Indonesia                                                 5

4. Matematika                                                           5

5. Ilmu Pengetahuan Alam                                       4

6. Ilmu Pengetahuan Sosial                                     3

7. Seni Budaya dan Ketrampilan                             4

8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, & Kesehatan   4

B. Muatan Lokal                                                            2

C. Pengembangan Diri                                                 2*



ACUAN EVALUASI KTSPACUAN EVALUASI KTSP

• Kurikulum
Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedomanpenyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu.pendidikan tertentu.

• KTSP 
Kurikulum operasional yang disusun oleh dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 
KTSP terdiri atas tujuan pendidikan tingkat satuan 
pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan, kalender pendidikan dan 
silabus.



• Silabus:
rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok 
mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar 
kompetensi, kompetensi dasar, materi/pokok 
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, 
penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan/alat/belajar. 

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi 
dasar ke dalam materi/pokok pembelajaran, dan 
indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 

• Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP):
rencana yang menggambarkan prosedur dan 

pengelolaan pembelajaran untuk mencapai satu atau 
lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dan standar isi 
dan dijabarkan dalam silabus.  



EVALUASI KTSPEVALUASI KTSP

• DITEKANKAN PADA: 

• PENILAIAN BERBASIS KELAS:

PENILAIAN YANG DILAKUKAN SECARA TERPADU DAN  
KOMPREHENSIF TERHADAP PROSES DAN HASIL 
BELAJAR SISWA, DENGAN MENGGUNAKAN BEBERAPA 
TEKNIK YANG RELEVAN, SEHINGGA MEMPEROLEH TEKNIK YANG RELEVAN, SEHINGGA MEMPEROLEH 
PROFIL KOMPETENSI YANG DIMILIKI SISWA.



Manfaat PBKManfaat PBK

Manfaat PBK

1. mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah 
proses pembelajaran.

2. Memberikan balikan bgi peserta didik ttg kelemahan dan 
kemampuannnya dalam proses pencapaian kompetensi

3. Memantau kemajuan belajar dan mendiagnosis kesulitan belajar 
peserta didik, sbg dasar untuk remidial dan pengayaan.peserta didik, sbg dasar untuk remidial dan pengayaan.

4. Memberikan balikan bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan

5. Memberikan pilihan alternatif penilaian bagi guru.

6. Memberikan informasi kepada orang tua, komite sekolah, 
masyarakat, atau pihak lain tentang efektifitas pendidikan.



Prinsip PBKPrinsip PBK

• Validitas
• Reliabilitas
• Berorientasi pada kompetensi
• Berkesinambungan
• Menyeluruh• Menyeluruh
• Obyektif
• Mendidik
• Terbuka
*  Bermakna



TES

TERTULIS

LISAN

OBYEKTIF

SUBYEKTIF TERBATAS

BS

MENJODOHKAN

PG

ESSAY

ISIAN TITIK

Teknik PBK Ditinjau dari Teknik EvaluasiTeknik PBK Ditinjau dari Teknik Evaluasi

TEKNIK

NON TES

PERBUATAN

SUBYEKTIF

LUAS

OBSERVASI

WAWANCARA

KUESIONER

DOKUMENTASI
SOSIOMETRI

PORTIFOLIO
DLL



Komponen Penilaian PBK Ditinjau dari Komponen Penilaian PBK Ditinjau dari 
EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARANEVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN

INPUT PROSES PRODUK

OUTCOME

KONTEKS

PROGRAM
PEMBELAJARAN

PROSES
PEMBELAJARAN

HASIL
PEMBELAJARAN

LULUSAN
PENDIDIKAN



Proses PBK Ditinjau dari PROSES Proses PBK Ditinjau dari PROSES 
EVALUASI PEMBELAJARANEVALUASI PEMBELAJARAN

PERENCANAAN 
EVALUASI 

PELAKSANAAN
EVALUASI

PENGOLAHAN 
HASIL EVALUASI

PENYUSUNAN PENGAMBILAN
KEPUTUSAN

PENYUSUNAN 
LAPORANKEPUTUSAN

PENGAYAANPERBAIKAN

TUNTAS 



Komponen IntiKomponen Inti PBKPBK

• Ada penilaian proses
• produk
• kinerja 
• Mengacu pada authentic assesment
• Prinsip penilaian unjuk kerja
• a. Generalizability (Umum)• a. Generalizability (Umum)
• b. Authenticity (Otentik)
• c.  Multiple foci (Berbagai sumber)
• d. Teachability (Kemampuan mengajar)
• e. Fairness (Kejujuran)
• f. Feasibility (Dikerjakan)
• g. Scorability (Pensekoran)



Karakteristik OperasionalKarakteristik Operasional PBK PBK 

• Berorientasi pada kompetensi     
(Standar kompetensi,  Kompetensi Dasar)

• Mengacu pada indikator pencapaian hasil belajar
• Menggunakan standar acuan patokan. 

(kereria ketuntasan minimal –s.d. ketuntasan maksimal)
• Menggunakan standar skala kuantitatif 0 – 100, dan 

kualitatif,   A (sangat baik), B (Baik), C (Cukup, D (Kurang, kualitatif,   A (sangat baik), B (Baik), C (Cukup, D (Kurang, 
E (Sangat Kurang)
(ketuntasan minimal 70 % ---- ketuntasan maksimal 100 %)

• Menggunakan berbagai teknik penilaian, antara lain:
ulangan harian, tugas individu, kuis, pertanyaan lisan, 
tugas kelompok, ujian akhir semester, baik dalam bentuk 
tes pilihan ganda, esai, atau lainnya, penilaian unjuk kerja, 
portofolio, dan lain-lain. 



Rancangan Penilaian TerpaduRancangan Penilaian Terpadu

PENILAIAN 

Pengetahuan,
Ketrampilan

Sikap 
TesNon

Tes

Skala sikap
Kuesioner
Observasi
Analisis Dokumen
Dll

Lisan Tertulis Perbuatan

Subyektif Obyektif



CONTOH
Rancangan Penilaian

Mata pelajaran  : 
Kelas/Semester :

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI
DASAR

INDIKATOR TEKNIK 
PENILAIAN 

ALOKASI
WAKTU

SUMBER

BAHAN 
/ALAT



CONTOH
Rancangan Penilaian
Mata pelajaran  : Matematika
Kelas/Semester : II / 1

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI
DASAR

INDIKATOR ASPEK TEKNIK 
PENILAIAN 

1 Menggunakan 
pengukuran 
waktu, panjang, 
dan berat dalam 

Menggunakan alat 
ukur tidak 
baku dan baku 
(cm, m) yang 

- Siswa 
menyebutkan 
macam-macam 
alat ukur panjang 

Geometri
Dan
pengukuran 

Tes tertulis
Penilaian kinerja 

dan berat dalam 
pemecahan 
masalah

(cm, m) yang 
sering 
digunakan 

alat ukur panjang 
tidak baku dalam 
kehidupan sehari-
hari.

- Siswa dapat 
menggunakan 
alat ukur tidak 
baku 



CONTOH
Rancangan Penilaian

Mata pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 
Kelas/Semester : IV/ 2

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI
DASAR

INDIKATOR ASPEK TEKNIK 
PENILAIAN 

1 Menunjukkan sikap Menentukan sikap -Siswa dapat Globalisasi Tes tertulis1 Menunjukkan sikap 
terhadap 
globalisasi di 
lingkungannya

Menentukan sikap 
pengaruh 
globalisasi 
yang terjadi di 
lingkungannya

-Siswa dapat 
menjelaskan 
pengertian gl;obalisasi 
-Siswa dapat 
mendeskripsikan 
sikap-sikap yang 
sesuai dengan 
kepribadian Indonesia

Globalisasi Tes tertulis
Pengamatan sikap 



CONTOH
Rancangan Penilaian 
Mata Pelajaran : Pendidikan jasmani, olahraga, 
dan kesehatan 
Kelas/semester : IV / 1

NO STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI
DASAR

INDIKATOR ASPEK TEKNIK 
PENILAIAN 

1 Mempraktikkan gerak Mempraktikkan -Siswa Melempar bola Permainan\ Penilaian 1 Mempraktikkan gerak 
dasar ke dalam 
permainan 
sederhana dan 
olah raga serta 
nilai-nilai yang 
terkandung di 
dalamnya

Mempraktikkan 
gerak dasar 
dalam 
permainan 
bola kecil 
sederhana 
dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi, 
serta  nilai 
kerja sama 
tim, sportifitas, 
dan kejujuran 

-Siswa Melempar bola 
dengan kontrol 
meningkat 

Permainan\
dan olah 
raga  

Penilaian 
unjuk kerja 



CONTOH CONTOH 
RUBRIK PENILAIAN UNJUK KERJA RUBRIK PENILAIAN UNJUK KERJA 

NO ASPEK YANG DIOBSERVASI

PENILAIAN

5 4 3 2 1

1 TEKNIK MEMULAI

2 TEKNIK TUMPUHAN 2 TEKNIK TUMPUHAN 

3 POSISI TUBUH SAAT DI UDARA

4 TEKNIK MENDARAT 

5 DSB



CONTOH CHECKLISTCONTOH CHECKLIST
NAMA SISWANAMA SISWA : : 
KELASKELAS ::

NO NAMA

PILIHAN 
JAWABAN

YA TIDAK

1
SISWA PEKA TERHADAP MASALAH-MASALAH 

SOSIAL

SISWA MEMAPARKAN IDE-IDE YANG BAIK 
2

SISWA MEMAPARKAN IDE-IDE YANG BAIK 
UNTUK MEMECAHKAN MASALAH SOSIAL

3
SISWA BERUPAYA UNTUK MEMECAHKAN 

MASALAH-MASALAH SOSIAL

4
SISWA MELALAKUKAN ANALISIS SECARA 

MENYELURUH MASALAH-MASALAH SOSIAL 

5 DSB.



CONTOH LEMBAR OBSERVASICONTOH LEMBAR OBSERVASI
PRILAKU HARIAN SISWAPRILAKU HARIAN SISWA

NAMA SISWANAMA SISWA ::
HARI/TGL/JAMHARI/TGL/JAM ::
TEMPATTEMPAT ::
PENGAMATPENGAMAT ::

NO ASPEK YANG DIOBSERVASI
PENILAIAN

5 4 3 2 1

1
ANTUSIAS DALAM MENERIMA 

PELAJARAN

2 BERPAKAIAN RAPI KE SEKOLAH2 BERPAKAIAN RAPI KE SEKOLAH

3 BERBICARA SOPAN SANTUN

4
MENGHARGAI PENDAPAT ORANG 

LAIN

5 BERSIKAP TERBUKA

6 DSB



CONTOH LEMBAR OBSERVASICONTOH LEMBAR OBSERVASI
KEAKTIFAN BELAJAR SISWA DI DALAM KELASKEAKTIFAN BELAJAR SISWA DI DALAM KELAS

NAMA SISWANAMA SISWA ::
HARI/TGL/JAMHARI/TGL/JAM ::
TEMPATTEMPAT ::
PENGAMATPENGAMAT ::

NO ASPEK YANG DIOBSERVASI
PENILAIAN

SL SR KK JR TP

1 MENGAJUKAN PERTANYAAN

2 MENJAWAB PERTANYAAN

3 PARTISIPASI DALAM DISKUSI

4 MENGERJAKAN TUGAS-TUGAS

5 MENCATAT PENJELASAN GURU

6 MENGEMUKAKAN PENDAPAT

7 MERANGKUM PELAJARAN

8 DSB



CONTOH SKALA SIKAPCONTOH SKALA SIKAP
ASPEK YANG DIUKUR: SIKAP TERHADAP PELAJARAN IPSASPEK YANG DIUKUR: SIKAP TERHADAP PELAJARAN IPS

NAMA SISWANAMA SISWA ::
KELASKELAS

NO PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN

SS ST RR TS STS

1
IPS SANGAT PENTING BAGI 

KEHIDUPAN MANUSIA

2
IPS SANGAT DIPERLUKAN UNTUK 

MEMBINAN MORAL SISWA

3
IPS TIDAK SESUAI DENGAN 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

4
IPS TIDAK MENDUKUNG 

KEBERHASILAN MASA DEPAN

5 DSB



CONTOH PENETAPAN KKMCONTOH PENETAPAN KKM
MATA PELAJARANMATA PELAJARAN
KELASKELAS ::
STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

Kompetensi Dasar & Indikator

Kriteria Ketuntasan Minimal

Kriteria Penetapan Ketuntasan KKM (%)

Esensial Kompleksitas
Daya 

dukung
Intake

1.1. Mendeskripsikan hakikat 
bangsa & ubsur-unsur terbentuknya 
negara

75

Mendeskripsikan kedudukan 
manusia sebagai makhluk individu 
& makhluk sosial

Tinggi
3

Rendah
3

Tinggi
3

Sedang
2

91,7

Menguraikan pengertian bangsa & 
unsur terbentuknya bangsa

Sedang
2

Tinggi
1

Sedang
2

Sedang
2

58,3

Menganalisis pengertian negara & 
unsur terbentuknya negara 

Sedang
2

Sedang
2

Tinggi
3

Sedang
2

75



PROSES PENYUSUNAN INSTRUMEN PROSES PENYUSUNAN INSTRUMEN 
EVALUASI PEMBELAJARANEVALUASI PEMBELAJARAN

SASARAN

KONSEP TEORI
(MATERI)

INDIKATOR
(KISI-KISI)

BUTIR-BUTIR
INSTRUMEN

INSTRUMEN
(TES)

TUJUAN
(KOMPETENSI)

DIMENSI

TRY OUT
(UJI COBA)

ANALISIS
INSTRUMEN SUDAH

VALID

BELUM

SIAP DIGUNAKAN PENGUMPULAN DATA



Tingkat Domain KognitifTingkat Domain Kognitif

Tingkat Deskripsi
I. Pengetahuan Arti: Pengetahuan thd fakta, konsep, definisi, nama, peristwa, 

tahun, daftar, rumus, teori, dan kesimpulan

Contoh Kegiatan belajar: mengemukakan arti, menamakan, 
membuat daftar, menentukan lokasi, mendeskripsikan sesuatu, membuat daftar, menentukan lokasi, mendeskripsikan sesuatu, 
menceritkan apa yang terjadi, menguraikan apa yang terjadi.

II. Pemahaman Arti: Pengertian terhadap hubungan antar faktor, antar konsep, 
antar data, hubungan sebab-akibat, dan penarikan simpulan

Contoh kegiatan belajar: Mengungkapkan gagasan/pendapat, dgn 
kata-kata sendiri, membedakan membandingkan, menginterpretasi-
kan data, mendeskripsikan dg kata-kata sendiri, menjelaskan 
gagasan pokok, menceritakan kembali dgn kata-kata sendiri.



LanjutanLanjutan

III. Aplikasi Arti: Menggunakan pengetahuan untuk 
memecahkan masalah atau menerapkan 
pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari

Contoh kegiatan Belajar: Menghitung kebutuhan, 
melakukan percobaan, membuat peta, membuat 
model, merancang strategi.

IV. Analisis Arti: Menentukan bagian-bagian dari suatu 
masalah, penyele-saian atau gagasan dan 
menunjukkan hubungan antar bagian

Contoh kegiatan belajar: mengidentifikasi faktor 
penyebab, merumuskan masalah, mengajukan 
pertanyaan untuk memperoleh informasi, 
membuat grafik, mengkaji ulang



LanjutanLanjutan

V. Sintesis Arti: Menggabungkan berbagai informasi menjadi suatu 
kesimpulan atau konsep atau meramu/ merangkai 
berbagai gagasan menjadi suatu hal yang baru

Contoh kegiatan belajar: Membuat disain, mengarang 
komposisi lagu, menemukan solusi masalah, mempre-
diksi, merancang model mobil-mobilan, pesawat 
sederhana, menciptakan produk baru.sederhana, menciptakan produk baru.

VI. Evaluasi Arti: Mempertimbangkandan menilai benar salah,baik 
buruk, bermanfaat-tidak bermanfaat.

Contoh kegiatan belajar: Mempertahankan pendapat, 
beradu argumentasi, memilih solusi yang lebih baik, 
menyusun kriteria penilaian, menyarankan perubahan, 
menulis laporan, membahas suatu kasus, 
menyarankan stratei baru.



Tingkatan Domain AfektifTingkatan Domain Afektif

Tingkat Deskripsi

1.Penerimaan

(receiving)

Arti: Kepekaan (keinginan menerima/memperhatikan) terhadap 
fenomena dan stimuli, atau menunjukkan per-hatian yang ter-
kontrol dan terseleksi.

Contoh kegiatan belajar: sering mendengarkan musik, senang 
membaca puisi, senang mengerjakan soal matematik, ingin me 
nonton sesuatu, senang membaca cerita, senang menyanyinonton sesuatu, senang membaca cerita, senang menyanyi

2. Responsi

(Responding)

Arti: Menunjukkan perhatian aktif, melakukan sesuatu dengan/ 
tentang fenomena, setuju, ingin, puas menanggapi

Contoh kegiatan belajar: mentaatiaturan, mengerjakan tugas, 
mengungkapkan perasaan, menanggapi pendapat, meminta 
maaf atas kesalahan, mendamaikan yang bertengkar, menun-
jukkan empati, menulis puisi, melakukan renungan, melakukan 
introspeksi.
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3.Acuan nilai

(Valuing)

Arti: Menunjukkan konsistensi prilaku yang mengandung nilai, 
termotivasi berprilaku sesuai dengan nilai yang pasti. Tingkatan: 
menerima, lebih menyukai, menunjukkan komitmen thd suatu nilai

Contoh kegiatan belajar: mengaparesiasi seni, menghargai peran, 

Menunjukkan keprihatinan, menunjukkan alasan perasaan jengkel, 
mengoleksi kaset lagu, novel atau barang antik, melakukan upaya 
pelestarian lingkungan hidup, menujukkan simpati kepada korban 
pelanggaran HAM, menjelaskan alasan senang membaca novel.pelanggaran HAM, menjelaskan alasan senang membaca novel.

4.Organisasi Arti: Mengorganisasi nilai-nilai yang relevan ke dalan suatu sistem, 
menentukan saling hubungan antar nilai, memantapkan suatu nilai 
yang dominan, dan diterima di mana-mana

Tingkatan: Konseptualisasi suatu nilai dan organisasi suatu sistem

Contoh kegiatan belajar: Bertanggungjawab terhadap prilaku, 
menerima kelebihan dan kekurangan pribadi, membuat rancangan 
hidup masa depan, merefleksi pengalaman dalam hal tertentu, 
membahas cara melestarikan lingkungan hidup, merenungkan 
makna ayat Kitab Suci bagi kehidupan
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5.Karakteristk

(menjadi 
karakter)

Arti: Suatu nilai/sistem nilai telah menjadi karakter, 
nilai-nilai tertentu telah mendapat tempat dalam 
hirarki nilai individu, diorganisasi secara 
konsisten, dan atelash mampu mengontrol tingkah 
laku individu.

Contoh kegiatan belajar: rajin, tepat waktu, Contoh kegiatan belajar: rajin, tepat waktu, 
berdisiplin diri, mandiri dalam bekerja secara 
independen, objektif dalam memecahkan 
masasalah, mempertahankan pola hidup sehat, 
menilai masalah pada fasilitas umum dan 
mengajukan saran perbaikan, menyarankan 
pemecahan masalah HAM, menilai kebiasaan 
konsumsi, dan mendiskusikan cara-cara menyele-
saikan konflik antar teman.



Tingkatan Domain PsikomotorikTingkatan Domain Psikomotorik
Tingkat Deskripsi

1.Gerakan 
Refleks

Arti: Gerakan refleks adalah basis semua prilaku bergerak, 
Responsi terhadap stimulus tanpa sadar. Misalnya: melompat 
menunduk, berjalan, menggerakkan leher dan kepala, meng-
genggam, dan memegan.

Contoh kegiatan belajar: Mengupas mangga dengan pisau, 
memotong dahan bunga, menampilkan ekspresi yang berbe-da, 
meniru gerakan polisi lalulintas, juru parkir, meniru berbagai meniru gerakan polisi lalulintas, juru parkir, meniru berbagai 
gerakan daun tumbuhan yang diterpa angin.

2.Gerakan dasar

(Basic 
fundamental 
movement)

Artiu: Gerakan ini muncul tanpa latihan tapi dapat diperhalus 
memalui praktek. Gerakan ini terpola dan dapat ditebak.

Contoh kegiatan belajar: Gerakan tak berpindah: bergoyang, 
membungkuk, merentang, mendorong, menarik, memeluk, 
berputar. Gerakan berpindah: merangkak, maju perlahan, 
meluncur, berjalan, berlari, meloncat-loncat, berbutar mengitari, 
memanjat. Gerakan manipulasi: menyususn balok-balok, meng-
gunting, menggambar dgn krayon, memegang dan melepas objek 
blok atau mainan. Ketrampilan gerak tangan dan jari: memainkan 
bola, menggambar 
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3.Gerakan 
persepsi 
(Perceptual 
abilities)

Arti: Gerakan sudah lebih meningkat karena dibantu kemampuan 
perseptual.

Contoh kegiatan belajar: menangkap bola, mendrible bola, melompat 
dari satu petak ke petak lain dengan 1 kali secara seimbang, memilih 
satu objek kecil dari sekelompok objek yang ukurannya bervariasi, 
membaca, melihat terbangnya bola pingpong, melihat gerak pen-
dulum, menggambar simbol geometri, menulis alfabet, mengulangi 
pola gerak tarian, memukul bola tenis, pingpong, membedakan bunyi 
beragam alat musik, membedakan suara berbagai binatang, mengu-beragam alat musik, membedakan suara berbagai binatang, mengu-
langi berbagai ritme lagu yang pernah didengar, membedakan 
berbagai tekstur dengan meraba.

4.Gerak 
kemampuan 
fisik (Fisical 
abilities)

Arti: Gerak lebih efisien, berkembang melalui kematangan dan belajar

Contoh kegiatan belajar: Menggerakkan otot/sekelompok otot selama 
waktu tertentu, berlari jauh, mengangkat beban, menarik-mendorong, 
melakukan push-up, kegiatan memperkuat lengan, kaki, dan perut, 
menari, melakukan senam, melakukan gerak pesenam, bermain bola, 
bermain biola. 



LanjutanLanjutan

5.Gerakan trampil 
(Skilled 
movements)

Arti: Dapat mengontrol berbagai tingkatan gerak, trampil, tangkas, 
cekatan melakukan gerakan yang sulit dan rumit Kompleks)

COntoh kegiatan belajar: melakukan gerakan trampil berbagai 
cabang olah raga, menari, berdansa, membuat kerjainan tangan, 
menggergaji, mengetik, bermain piano, memanah, skeating, 
melakukan gerak akrobatik, dan melakukan koprol yang sulit.

6.Gerakan indah 
dan kreatif (Non-

Arti: Mengkomunikasikan perasaan melalaui gerakan. Gerak este-
tik: geraklan-gerakan trampil yang efisien dan indah. Gerak kreatif: dan kreatif (Non-

discursip 
communication)

tik: geraklan-gerakan trampil yang efisien dan indah. Gerak kreatif: 
gerkan-gerakan pada tingkat tertinggi untuk mengkomunikasikan 
peran.

Contoh kegiatan belajar: Kerja seni yang bermutu (membuat 
patung, melukis, menari balet, melakukan senam tingkat tinggi, 
bermain drama (acting), ketrampilan olah raga tingkat tinggi. 



Catatan:Catatan:

• Butir soal masing-masing mata pengetahuan = 8 
butir, total 80 butir

• Mata pengetahuan = 10 unit dg bobot masing-
masing 10 %

• Kompetensi yang diharapkan/diukur:

1. Pengetahuan     = 30 %

2. Pemahaman      = 25 %

3. Aplikasi = 25 %

4. Analisis = 10 %

5. Sintesia =  5 %

6. Evaluasi =  5 %



Tank so muchTank so much

Wassalamu’alaikum wr wb.

See You Late Any Time


