Contoh: Evaluasi Bahan Ajar dalam Bentuk Buku
Instrumen Evaluasi Formatif Bahan Ajar
Judul Bahan Ajar : ...........
Kompetensi
: ...........
Kelompok
: A/B, semester: ....................
Petunjuk pengisian
Berilah tanda check (v) pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian
Anda.
1 = sangat tidak baik/sesuai
2 = kurang sesuai
3 = cukup
4 = baik
5 = sangat baik/sesuai
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Komponen

1

2

3

4

KELAYAKAN ISI
Kesesuaian isi dengan SK, KD
Kesesuaian isi dengan kebutuhan siswa
Kesesuaian isi dengan kebutuhan bahan ajar
Kebenaran substansi materi
Manfaat untuk pengembangan diri
Kesesuaian dengan nilai-nilai, moralitas,
sosial
KEBAHASAAN
Keterbacaan
Kejelasan informasi
Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia
Penggunaan bahasa secara efektif dan efisien
SAJIAN
Kejelasan tujuan
Urutan penyajian
Pemberian motivasi
Interaktivitas (stimulus dan respond)
Kelengkapan informasi
KEGRAFISAN
Penggunaan font (jenis dan ukuran)
Lay out, tata letak
Ilustrasi, grafis, gambar, foto
Desain tampilan
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Lampiran 2:
Contoh Instrumen Ujicoba Poster

1. Dapatkah anda membaca judulnya ?
a. ya

b. tidak

c. jelas

d. Tidak jelas

2. Apakah anda memahami judul poster ?
a. ya

b. tidak

c. jelas

d. Tidak jelas

3. Apakah anda memahami maksud poster ?
a. ya

b. tidak

c. jelas

d. Tidak jelas

4. Apakah kat-kata dalam poster dapat dipahami ?
a. ya

b. tidak

c. jelas

d. Tidak jelas

5. Apakah ukurannya sesuai ?
a. ya

b. tidak

c. jelas

d. Tidak jelas

6. Apakah warna-warna pada poster menarik ?
a. ya

b. tidak

c. jelas

d. Tidak jelas

7. Apakah poster ini berguna bagi anda ?
a. ya

b. tidak

c. jelas

d. Tidak jelas

8. Apakah anda memahami semua ungkapan dan kalimat yang
dicantumkan pada poster ?
a. ya

b. tidak

c. jelas

d. Tidak jelas

9. Apabila anda tidak dapat memahami seluruhnya, nyatakanlah
mana yang anda pahami ?

Komentar/saran evaluator:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
10. Pesan apa yang anda terima dari poster ?
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Lampiran 3
Contoh Instrumen Penilaian Siaran Radio

1. Keterkaitan tema dengan kebutuhan nyata/aktual
a. Sangat memuaskan
b. Memuaskan
c. Tidak memuaskan
2. Kejelasan dan kesederhanaan
a. Sangat memuaskan
b. Memuaskan
c. Tidak memuaskan
3. Gaya penyajian program
a. Sangat memuaskan
b. Memuaskan
c. Tidak memuaskan
4. Penataan dialog
a. Sangat memuaskan
b. Memuaskan
c. Tidak memuaskan
5. Kejelasan suara
a. Sangat memuaskan
b. Memuaskan
c. Tidak memuaskan
6. Latar belakang dan efek suara
a. Sangat memuaskan
b. Memuaskan
c. Tidak memuaskan
7. Jumlah waktu yang digunakan untuk penyajian
a. Sangat memuaskan
b. Memuaskan
c. TidaK memuaskan
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Lampiran 4. Evaluasi CD Interkatif
1.

Aspek materi
Indikator kelayakan bahan ajar multimedia interaktif dalam aspek materi
meliputi :
a. Kesesuaian materi dengan kompetensi
b. Ketepatan urutan penyajian materi
c. Kebermaknaan materi
d. Kemutakhiran materi
e. Kemutakhiran software aplikasi
f. Kemudahan untuk dipahami
g. Keterbacaan teks
h. Kejelasan aspek gambar / video
i. Kejelasan aspek suara / audio
j. Kejelasan uraian materi
k. Efektifitas contoh dalam menguasai kompetensi
l. Kedalaman materi
m. Relevansi soal terhadap indicator kompetensi
n. Pemberian referensi

2.

Aspek pembelajaran
Dalam aspek pembelajaran, indikator kelayakan bahan ajar multimedia
interaktif dinilai dari :
a. Kejelasan rumusan Kompetensi Dasar
b. Kejelasan indikator pencapaian kompetensi
c. Relevansi antara KD, Indikator, Materi, dan Evaluasi
d. Kejelasan petunjuk belajar
e. Pemberian motivasi
f. Sistematika penyajian materi
g. Kemenarikan sajian materi
h. Kejelasan uraian materi
i. Pemberian contoh
j. Pemberian latihan untuk menguasai konsep
k. Pemberian kesempatan berlatih secara mandiri
l. Ketersediaan bahan evaluasi
m. Keseimbangan materi dengan soal evaluasi
n. Kejelasan petunjuk mengerjakan soal
o. Kualitas bahan evaluasi
p. Pemberian penguatan untuk jawaban benar
q. Pemberian umpan balik untuk jawaban salah
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3.

Aspek Media
Dalam aspek media, indikator kelayakan bahan ajar multimedia interaktif
dinilai dari :
a. Aspek interface
1) Tampilan produk
2) Penyajian
3) Teks
4) Video
5) Audio
6) Animasi
7) Kemudahan dipahami
8) Fungsi sebagai media pembelajaran
b. Aspek navigasi
1) Navigasi aids (alat bantu / link)
2) Konsistensi navigasi
3) Konsistensi tombol
4) Index
5) Previous
6) Next
7) Exit
8) User Control
c. Aspak daya tahan
1) Kemudahan mengakses
2) Daya tahan untuk aktifitas formal
3) Daya tahan untuk aktifitas mandiri
4) Daya tahan dipakai pada computer lain
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