
PENGEMBANGAN SILABUS DAN 

SISTEM PENILAIAN

• Langkah-langkah Penyusunan Silabus dan 

Sistem Penilaian

• Penyusunan dan Analisis Instrumen• Penyusunan dan Analisis Instrumen

� Bentuk Instrumen dan Penskorannya

� Penyusunan dan Analisis Instrumen

� Evaluasi Hasil Belajar

� Langkah Penyusunan Instrumen



LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN 

SILABUS & SISTEM PENILAIAN

• Identifikasi (sekolah, mata pelajaran, 

kelas/program, dan semester)

• Pengurutan SK dan KD• Pengurutan SK dan KD

• Penentuan Materi Pokok dan Uraian MP

• Pemilihan Pengalaman Belajar

• Penjabaran Indikator ke dalam Instrumen 

Penilaian



TUJUAN PENILAIAN

• Mengetahui apakah siswa telah atau belum 

menguasai suatu KD tertentu

• Mengukur pertumbuhan dan perkembangan siswa

• Mendiagnosis kesulitan belajar siswa

• Mengetahui hasil pembelajaran

• Mengetahui pencapaian kurikulum

• Mendorong siswa belajar

• Mendorong guru agar mengajar dengan lebih baik



Langkah Penyusunan Instrumen

• Menentukan tujuan

• Menyusun kisi-kisi

• Memilih bentuk instrumen• Memilih bentuk instrumen

• Menentukan panjang instrumen



Bentuk Instrumen Tes dan Penskorannya

• Pertanyaan Lisan

• Pilihan Ganda

• Uraian Obyektif• Uraian Obyektif

• Uraian Bebas

• Jawaban Singkat atau Isian Singkat

• Menjodohkan

• Portofolio

• Performans (Unjuk Kerja)



Bentuk Instrumen Nontes dan Penskorannya

• Bentuknya: angket, inventori, pengamatan

• Langkah pembuatan instrumen sikap & minat: 

(1)pilih ranah afektif yang akan dinilai; (2) 

tentukan indikator minat; (3) pilih tiga skala yang tentukan indikator minat; (3) pilih tiga skala yang 

diguankan; (4) telaah ionstrumen oleh teman 

sejawat; (5) perbaiki instrumen; (6) siapkan 

inventori laporan diri; (7) tentukan skor inventori; 

dan (8) buat hasil analisis inventori skala minat 

dan skala sikap.



Analisis Instrumen

• Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan 

oleh teman sejawat dalam rumpun keahlian yang 

sama.

• Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara • Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara 

mengujicobakan instrumen yang telah dianalisis 

secara kualitatif kepada sejumlah siswa yang 

memiliki karakteristik sama dengan siswa yang 

akan diuji dengan instrumen tersebut.



Evaluasi Hasil Penilaian

• Pelaporan hasil penilaian:

1. Laporan untuk siswa

2. Laporan untuk sekolah2. Laporan untuk sekolah

3. Laporan untuk masyarakat

• Pemanfaatan hasil penilaian

– Untuk siswa

– Untuk orang tua

– Untuk guru dan kepala sekolah


