	
  

PRINSIP DAN ALAT EVALUASI
1. Prinsip Evaluasi
Ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya
triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, antara lain:
(a) Tujuan pembelajaran
(b) Kegiatan pembelajaran atau KBM, dan
(c) Evaluasi
Dapat di gambarkan sebagai berikut.
a. Hubungan antara tujuan dengan KBM
Kegiatan belajar- mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar
disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai.
b. Hubungan antara tujuan dengan evaluasi
Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana
tujuan sudah tercapai. Dengan makna demikian maka anak panah berasal dari
evaluasi menuju ke tujuan. Di lain sisi, jika dilihat dari langkah, dalam menyusun
alat evaluasi ia mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan.
c. Hubungan antara KBM dengan evaluasi
Selain mengacu pada tujuan, evaluasi juga harus mengacu atau disesuaikan
dengan KBM yang dilaksanakan. Sebagai misal, jika kegiatan belajar mengajar
dilakukan oleh guru dengan menitikberatkan pada keterampilan, evaluasinya
juga harus mengukur tingkat keterampilan siswa, bukannya aspek pengetahuan.
2. Alat Evaluasi
Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah
seseorang melakukan tugas ata mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Dengan demikian alat evaluasi dapat dikatakan juga sebagai instrumen evaluasi.
a. Teknik nontes
- Skala bertingkat (rating scale)
Menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil
pertimbangan.
- Kuisioner (questionair)
Kuisioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh seseorang yang
akan diukur.
Ditinjau dari segi cara menjawa

1) Kuisioner terbuka
Kuisioner yang disusun sedemikian rupa sehingga pengisi bebas mengemukakan
pendapatnya.
2) Kuisioner tertutup
Kuisioner yang disusun dengan menyediakan jawaban yang telah ada sehingga
pengisi hanya tinggal memilih saja.
Dtinjau dari segi siapa yang menjawab
1) Kuisioner langsung
Dikatakan langsung apabila kuisioner tersebut diisi langsung oleh pengisi.
2) Kuisioner tdak langsung
Dikatakan langsung apabila kuisioner tersebut diisi tidak langsung oleh pengisi.
- Daftar cocok (check list)
Deretan pertanyaan dimana responden yang dievaluasi hanya tanda centang
untuk mengisi.
- Wawancara (interview)
Wawancara dapat dilakukan dengan 2 cara :
1) Wawancara bebas
Responden memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapatnya.
2) Wawancara terpimpin
Wawancara yang dilakukan oleh subjek evaluasi dengan cara mengajukan
pertanyaan yang telah disusun.
- Pengamatan (observation)
Ada 3 macam pengamatan :
1) Observasi partisipan
Observasi yang dilakukan oleh pengamat, namun pengamat juga ikut terjun
dalam objek yang diteliti.
2) Observasi sistematik
Observasi dimana faktor-faktor yang diamati didaftar secara sistematis dan
diatur menurut kategori.
3) Observasi eksperimental
Pengamat tidak ikut langsung dalam objek yang diteliti.
- Riwayat hidup
b. Teknik tes
Tes adalah penilaian yang komprehensif terhadap individu atau keseluruhan
usaha evaluasi hasil belajar. Ditinjau dari segi kegunaannya untuk mengukur
siswa, maka dibedakan ada 3 macam tes :
1. Tes diagnostik
2. Tes formatif

Manfaat bagi siswa :
- Merupakan penguatan (reinforcement) bagi siswa
- Usaha perbaikan
- Sebagai diagnosis
Manfaat bagi guru
- Mengetahui sejauh mana bahan yang diajarkan sudah dapat diterima oleh
siswa.
- Mengetahui bagian-bagian mana dari bagian yang belum menjadi milik siswa.
- Dapat meramalkan sukses atau tidaknya program yang diberikan.
3. Tes sumatif
Tes sumatif dilakukan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program yang
lebih besar.
Manfaat tes sumatif :
- Untuk menentukan nilai
- Untuk menentukan seorang anak dapat atau tidaknya mengikuti proses
belajar.
- Untuk mengisi catatan kemajuan belajar siswa yang akan berguna bagi orang
tua siswa, pihak bimbingan, dan pihak-pihak yang terkait apabila siswa
pindah ke sekolah lain.
4. Tes formatif dan sumatif dalam praktek

Kebaikan THB bersama:
A) Pihak atasan atau pengelola sekolah-sekolah (IPDA, Dinas P dan K atau
Kanwil P dan K) dapat membandingkan kemajuan sekolah-sekolah yang aada
di wilayahnya.
B) Karena dibandingkan antara sekolah yang satu dengan yang lain. Maka akan
timbul persaingan yang sehat antar sesamanya.
C) Standar pelajaran akan terpelihara dengan sebaik-baiknya karena soal-soal
tes yang diberikan disusun oleh Dinas P dan K atau Kanwil P dan K.
Keburukan THB bersama:
a) Ada kemungkinan akan terjadi pemberian pelajaran yang hanya berorientasi
pada “ujian” dengan cara memberikan latihan mengerjakan soal yang
sebanyak-banyaknya.
b) Tidak mengjiraukan jika terjadi beberapa bentuk kecurangan karena ada
sekolah (sekolah-sekolah) yang ingin mendapat nama baik.
5) Perbandingan antara tes diagnostic, tes formatif, dan tes sumatif.

Untuk memperoleh gambaran mengenai tes diagnostic, tes formatif, dan tes
sumatif secara lebih mendalam, berikut ini akan disajikan perbandingan antara
ketiganya. Dalam membandingkan, akan ditinjau dari 9 aspek, yaitu: fungsi,
waktu, titik berat atau tekanannya, alat evaluasi, cara memilih tujuan yang
dievaluasi, tingkat kesulitan soal-soal tes, cara menyekor tingkat pencapaian,
dan metode menuliskan hasil tes.

a. Ditinjau dari fungsinya.
(1) Tes Diagnostik
- Menentukan apakah bahan prasyarat telah dikuasai atau belum
- Menentukan tingkat penguasaan siswa tehadap bahan yang dipelajari
- Memisah-misahkan (mengelompokkan) siswa berdasarkan kemampuan
dalam menerima pelajaran yang akan dipelajari.
- Menentukan kesulitan-kesulitan belajar yang dialami untuk
menentukan cara yang khusus untuk mengatasi atau memberikan
bimbingan
(2) Tes Formatif
Sebagai umpan balik bagi siswa, guru, maupun program untuk menilai
pelaksanaan satu unit program.
(3) Tes Sumatif
Untuk memberikan tanda kepada siswa bahwa telah mengikuti suatu
program, serta menentukan posisi kemampuan siswa dibandingkan
dengan kawannya dalam kelompok.
b. Ditinjau dari waktu
(1) Tes Diagnostik
- Pada waktu penyaringan calon siswa
- Pada waktu membagi kelas atau permulaan memberikan pelajaran.
- Selama pelajaran berlangsung bila guru akan memberikan bantuan
kepada siswa.
(2) Tes Formatif
Selama pelajaran berlangsung untuk mengetahui kekurangan agar
pelajaran dapat berlangsung sebaik-baiknya.
(3) Tes Sumatif
Pada akhir unit caturwulan, semester akhir tahun, atau akhir pendidikan.

c) Ditinjau dari titik berat penilaian
(1) Tes Diagnostik
- Tingkah laku kognitif, afektif, dan psikomotor.

- Faktor-faktor pisik, psikologis, dan lingkungan.
(2) Tes Formatif
Menekankan pada tingkah laku kognitif
(3) Tes Sumatif
Pada umumnya menekankan pada tingkah laku kognitif, tetapi ada
kalanya pada tingkah laku psikomotor dan kadang-kadang pada afektif.
Akan tetapi walaupun menekankan pada tingkah laku kognitif, yang
diukur adalah tingkatan yang lebih tinggi (bukan sekedar ingatan atau
hafalan saja)

d) Ditinjau dari alat evaluasi
(1) Tes Diagnostik
- Tes prestasi belajar yang sudah distandarisasikan
- Tes diagnostic yang sudah distandarisasikan
- Tes buatan guru
- Pengamatan dan daftar cocok (check list)
(2) Tes Formatif
Tes prestasi belajar yang tersusun secara baik
(3) Tes Sumatif
Tes ujian akhir
e) Ditinjau dari cara memilih tujuan yang dievaluasi
(1) Tes Diagnostik
- Memilih tiap-tiap ketermapilan prasyarat
- Memilih tujuan setiap program pelajaran secara berimbang
- Memilih yang berhubungan dengan tingkah laku fisik, mental, dan
perasaan.
(2) Tes Formatif
Mengukur semua tujuan instruksional khusus
(3) Tes Sumatif
Mengukur tujuan instruksional umum
f) Ditinjau dari tingkat kesulitan tes
(1) Tes Diagnostik
Mengukur keterampilan dasar, diambil soal tes yang mudah, yang tingkat
kesulitannya (indeks kesukaran) 0,65 atau lebih.
(2) Tes Formatif
Belum dapat ditentukan
(3) Tes Sumatif

Rata-rata mempunyai tingkat kesulitan (indeks kesukaran) antaea 0,35
sampai 0,70. Ditambah beberapa soal yang sangat mudah dan beberapa
lagi yang sangat sukar.

g) Ditinjau dari skoring (cara menyekor)
(1) Tes Diagnostik
Menggunakan standar mutlak dan standar relatif (criterion referenced and
normreferenced)
(2) Tes Formatif
Menggunakan standar mutlak (criterion referenced)
(3) Tes Sumatif
Kebanyakan menggunakan standar relatif (normreferenced), tetapi dapat
pula dipakai standar mutlak (criterion referenced)
h) Ditinjau dari tingkat pencapaian
Yang dimaksud tingkat pencapaian adalah skor yang harus didapat siswa
dalam setiap tes.

(i)

(1) Tes Diagnostik
Berhubung ada bermacam-macam tes diagnostik maka tingkat pencapaian
yang dituntut juga tidak sama. Untuk tes diagnostik yang sifatnya
memonitor kemajuan, tingkat pencapaian yang diperoleh siswa
merupakan informasi tentang keberhasilannya.
(2) Tes Formatif
Ditinjau dari tujuan, tes formatif digunakan untuk mengetahui apakah
siswa sudah mencapai tujuan instruksional umum yang diuraikan menjadi
tujuan instruksional khusus.
(3) Tes Sumatif
Memberikan tanda kepada siswa bahwa mereka telah mengikuti suatu
program dan untuk menentukan posisi kemampuan siswa dibandingkan
dengan kawan dalam kelompoknya, maka tidak diperlukan suatu tuntutan
harus beberapatingkat penguasaan yang dicapai.
Ditinjau dari cara pencatatan hasil
(1) Tes Diagnostik
Dicatat dan dilaporkan dalam bentuk profil
(2) Tes Formatif
Prestasi tiap siswa dilaporkan dalam bentuk catatan berhasil atau gagal
menguasai suatu tugas
(3) Tes Sumatif

Keseluruhan skor atau sebagian skor dari tujuan yang dicapai
Soal Evaluasi Bab 3
1. Dari berbagai jenis tes anda ketahui adanya persamaan dan perbedaan. Coba
anda buat sebuah tabel yang menunjukkan persamaan dan perbedaan
tersebut. Cuplikan dari tabel seperti tertera berikut ini, kemudian teruskan
serta isilah tiap kolom dan baris sesuai dengan keterangan yang ada!
Jenis Tes
Aspek

Tes Awal

Tes
Prasyarat

Tes
Diagnos
tik

Tes
Formatif

Tes Sumatif

1. Fungsi
2. Waktu
3. Titik berat
penilaian

2. Ambillah contoh beberapa pokok bahasan dari GBPP yang anda kuasai.
Identifikasikan atau daftarlah materi yang mau tidak mau harus dikuasai
terlebih dahulu, yaitu bahan prasyaratnya!
3. Setelah pelaksanaan suatu tes sumatif guru menghitung hasilnya. Dari
perhitungan diketahui bahwa mean (rerata skor) adalah 6,1 dan standar
deviasi 0,8. Nunung memperoleh skor 7,2: Aminah 4,7: dan Budi 6,7.
Coba anda gambarkan kurva prestasi belajar kelompok siswa dalam satu
kelas. Bubuhkan tanda-tanda untuk tempat Nunung, Aminah, dan Budi!

