
BAB 15 

MENGOLAH NILAI 

1. Beberapa Skala Penilaian 
a) Skala Bebas  

Skala bebas adalah skala yang tidak tetap. Dalam hal ini angka tertinggi dan skala 
yang digunakan tidak selalu  sama. Hal itu ditentukan dari banyak dan bentuk soal 
yang diberikan guru kepada siswa.  

b) Skala 1-10 

Skala ini pada umumnya banyak digunakan oleh guru dalam penulisan rapor. Dalam 
skala ini guru sangat jarang memberikan angka pecahan seperti 5,5 yang pada 
akhirnya angka tersebut akan dibulatkan menjadi angka 6.  

c) Skala 1-100 

Penilaian menggunakan skala 1-100 merupakan penilaian yang dinilai lebih halus 
karena terdapat  100 bilangan bulat didalamnya.  

d) Skala Huruf 

Selain menggunakan angka, pemberian nilai pada umumnya dapat dilakukan dengan 
huruf A, B, C, D, E. Untuk menggambarkan kelemahan dalam menggunakan angka 
adalah bahwa dengan angka dapat ditafsikan sebagai nilai perbandingan.  
Menggunakan nilai dengan skala angka sendiri merupakan simbol yang menunjukkan 
urutan tingkatan. Penggunaan huruf dalam penilaian dirasa lebih tepat karena tidak 
ditafsirkan sebagai arti perbandingan. Huruf tidak menunjukkan kuantitas, tetapi 
merupakan suatu simbol dari kualitas nilai yang diberikan.  

Ada suatu cara yang digunakan untuk mengambil rata-rata dari huruf, yaitu dengan 
mentransfer nilai huruf tersebut menjadi nilai angka dahulu. Yang sering digunakan, 
suatu nilai itu mewakili satu rentangan nilai angka. Berikut contoh nilai angka dan 
huruf dalam buku petunjuk kegiatan akademik IKIP Yogyakarta. 

Contoh : 

Angka 100 Angka 10 IKIP Huruf Keterangan 
88 – 10 8,0 - 10,0 8,1 – 10 A Baik sekali 
66 – 79 6,6 - 7,9 6,6 -  8,0 B Baik 
56 – 65 5,6 - 6,5 5,6 - 6,5 C Cukup 



40 – 55 4,0 - 5,5 4,1 -  5,5 D Kurang 
30 – 39 3,0 - 3,9 0 - 4,0 E Gagal 
 

 

2. Distribusi Nilai 
a. Distribusi nilai berdasarkan standar mutlak 

Distribusi dengan dasar bahwa hasil belajar siswa dibanding dengan sebuah nilai mutlak 

atau dalam hal ini skor tertinggi yang diharapkan, maka tingkat penguasaan siswa akan 

terlihat dalam bentuk kurva. Apabila guru dapat menyusun soal dengan tepat dan dengan 

keadaan siswa bukan seswa dengan kemampuan terpilih maka akan banyak siswa yang 

memperoleh nilai tinggi sehingga bisa digambarkan kurva normal.  

 

b. Distribusi nilai berdasarkan standar relatif 

Dalam menggunakan standar relatif atau norm-referenced, kedudukan seseorang selalu 

dibandingkan dengan kawan-kawannya dalam kelompok dan kurva penilaian selalu 

berbentuk kurva normal. Nilai siswa selalu direntangkan sedemikian rupa sehingga 

tersebar dari nilai tinggi ke nilai rendah, dengan sebagian besar terletak pada nilai sedang. 

3. Standar Nilai 
a. Standar Sembilan (Stanines) 

Gronlund menawarkan standar nilai yang dilakukan dengan merentangkan skor-skor 

siswa menjadi 9 nilai sebagai berikut: 

Stanines Interpretasi 
9 (4%) Tinggi   (4%) 
8 
7 

(7%) 
(12%) 

Di atas rata-rata (19%) 

6 
5 
4 

(17%) 
(20%) 
(17%) 

Rata-rata (54%) 

3 
2 

(12%) 
(7%) 

Di bawah rata-rata (19%) 

1 (4%) Rendah (4%) 
 

b. Standar Enam 



Perentangan nilai dengan standar 6 adalah sebagai berikut: 

Standar Enam Interpretasi 

9 (5%) Baik sekali 

8 (10%) Baik 

7 (20%) Lebih dari cukup 

6 (40%) Cukup 

5 (20%) Kurang 

4 (5%) Kurang Sekali 

 

Catatan: 

Presentase nilai diambil dari nilai gabungan antara nilai tes normatif dan sumatif. 

Penyimpangan yang mungkin terjadi adalah apabila nilai-nilai yang diperoleh 

mengelompok di atas atau di bawah. Oleh karena itu terdapat ketentuan: 

1) Jika nilai gabungan formatif dan sumatif hanya berkisar antara 60-100, maka rentang 

nilai yang digunkan adalah 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. 

2) Jika nilai gabungan formatif dan sumatif hanya berkisar antara 4-59, maka rentang 

nilai yang digunakan adalah 40, 45, 50, 55, 60, 65. 

c. Standar Eleven (Stanel) 

Sistem  penilaian ini membagi skala menjadi 11 golongan , yaitu angka 0-10 yang satu 

dengan lainnya berjarak sama. Tiap-tiap angka menempati interval 0,55 SD, bertitik tolak 

dari mean= 5 yang menempati jarak antara -0,275 SD sampai +0,275 SD. Seluruh jarak 

yang digunakan adalah dari -3,025 SD sampai +3,025 SD. Dasar pikiran untuk stanel ini 

adalah bahwa jarak praktis dalam kurva normal adalah 6 SD yang terbagi atas 11 skala.  

 

d. Standar Sepuluh 

Tahap-tahap dalam mengubah skor mentah menjadi berskala 1-10: 

1) Menyusun distribusi frekuensi angka-angka atau skor-skor mentah. 

2) Menghitung rata-rata skor (mean). 

3) Menghitung Deviasi Standar atau Standar Deviasi. 



4) Metransformasi (mengubah) angka-angka mentah ke dalam nilai berskala 1-10. 

e. Standar Lima 

Selain mengemukakan penyebaran nilai dengan angka, Gronlund juga mengemukakan 

penyebaran nilai dengan huruf yang digambarkan dengan kurva normal sebagai berikut. 

Catatan: 

1) F berarti Fail atau gagal. 

2) Rentangan presentase tersebut hanya berlaku pada populasi yang sangat heterogen. 

Apabila populasi telah terseleksi akibat kenaikan kelas atau pindah ke tingkat, maka 

golongan F yang ada di ekor kiri akan berkurang. 


