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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Evaluasi Pembelajaran

a. Pengertian Evaluasi Pembelajaran

Menurut Zainal Arifin ada beberapa istilah yang sering  disalah

artikan dan disalah gunakan dalam praktik evaluasi, yaitu tes,

pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Secara konseptional istilah-istilah

tersebut berbeda satu sama lain, tetapi mempunyai hubungan yang

sangat erat. Istilah tes adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas

yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh siswa

untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Dengan demikian,

fungsi tes adalah sebagai alat ukur. Pengukuran merupakan suatu

proses atau kegiatan untuk menentuksn kuantitas sesuatu. Penilaian

adalah suatu proses atau kegiatam yang sistematis dan

berkesinambungan untuk mengumpulkam informasi tentang proses

dan hasil belajar siswa dalam rangka membuat keputusan-keputusan

berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Sedangkan evaluasi

merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk

menentukan menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu,
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berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka membuat

keputusan.12

Kata evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yaitu

evaluation, dalam bahasa Arab yaitu al-Taqdiir, dalam bahasa

Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value, dalam bahasa

Arab yaitu al-Qiimah dalam bahasa Indonesia berarti nilai.13 Dengan

demikian secara harfiah, evaluasi pembelajaran diartikan sebagai

penilaian dalam pembelajaran atau penilaian mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.

Evaluasi dari segi istilah sebagaimana dikemukan oleh Edwind

Wandt dan Gerald W. Brown dalam Anas Sudijono evaluasi adalah

suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.14

Menurut Ten dan Terry D  dalam Anas Sudijono, evaluasi adalah

proses pengumpulan informasi dan menggunakannya sebagai bahan

untuk pertimbangan dalam membuat keputusan.15 Menurut Suharsimi

Arikunto dalam Sudaryono, evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu

yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut, juga

termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai

keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternative

strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.16

12 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Rosda Karya, 2014), h. 4-5.
13 Anas Sudijono, Loc. Cit.
14 Ibid.
15 Sudaryono, Dasar- dasar Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.

38.
16 Ibid
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Menurut Purwanto, evaluasi adalah pengambilan keputusan

berdasarkan hasil pengukuran dan standar17. Menurut Bloom et. Al

dalam Daryanto, evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara

sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataan terjadi

perubahan dalam pribadi siswa. Menurut Stufflebeam et. Al  dalam

Daryanto, evaluasi adalah  proses menggambarkan, memperoleh, dan

menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif

keputusan.18 Menurut Cross dalam M. Sukardi,  evaluasi adalah

proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat

dicapai.19

Menurut Worthen dan Sanders dalam Suharsimi Arikunto dan

Cepi Safrudin Abdul Jabar, evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu

yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut, juga

termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai

keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternative

strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan20.

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa

evaluasi pembelajaran adalah suatu tindakan adan kegiatan atau suatu

proses yang berlangsung dalam rangka  menentukan nilai dari aktivitas

17 Purwanto, Loc. Cit.
18 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), h. 1-2
19 M. Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, (Jakarta: Bumi Aksara,

2010), h. 2
20 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 1-2.
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pembelajaran untuk menentukan dan mengambil keputusan terhadap

peserta didik.

b. Tujuan Evaluasi Pembelajaran

Allah SWT berfirman:

ا َوُھۡم َال ُیۡفَتُنوَن ( ) ٢أََحِسَب ٱلنَّاُس أَن ُیۡتَرُكٓوْا أَن َیقُولُٓوْا َءاَمنَّ
ُ ٱلَِّذیَن َصَدقُوْا َولََیۡعلََمنَّ َفلََیۡعلََمنَّ َۖولََقۡد َفَتنَّا ٱلَِّذیَن ِمن َقۡبلِِھمۡ  َّ ٱ

ِذِبیَن ( ـٰ )٣ٱۡلَك
Artinya:

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja)
mengatakan :"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?
Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum
mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang
benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.
(QS. Al- ‘Ankabuut 29: 2-3).21

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah

memberikan penilaian dan pengukuran terhadap orang-orang terdahulu

dengan tujuan dapat benar-benar diketahui dan dibedakan antara orang-

orang yang benar-benar beriman. Allah SWT menguji umatnya agar

naik kealam yang lebih agung dan lebih tinggi segala perkara

membebani umatnya dengan ilmu dan amal, serta menguji umatnya

dari waktu ke waktu.22 Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi

benar-benar akan dilaksanakan dan  begitu pentingnya evaluasi

tersebut. Pembelajaran belum dianggap selesai dan sempurna jika

21 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Al-Qur’an Tafsir Bil Hadis),
(Bandung: Corcoba Internasional-Indonesia, 2016), h. 396.

22 Ahmad Mustafa Al- Maragi, Tafsir Al Maragi (Juz: 19, 20, dan 21), terj, ( Semarang:
Toha Putra Semarang, 1993), h. 198-200.
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siswa belum dievaluasi. Jika dikaitkan dengan evaluasi pembelajaran

maka ayat tersebut menerangkan tentang tujuan dari evaluasi.

Menurut Anas Sudijono secara umum, fungsi evaluasi dalam

ada dua yaitu:

1) Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan
sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan
yang dialami oleh para siswa, setelah mereka mengikuti proses
pembelajaran dalam jangka waktu tertentu.

2) Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode
pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran
selama jangka waktu tertentu. Jadi tujuan umum yang kedua dari
evaluasi adalah untuk mengukur dan menilai sampai dimanakah
efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah
diterapkan atau dilaksanakan pendidikan, serta kegaiatan belajar
yang dilaksanakan oleh siswa.23

Sedangkan khusus dari kegiatan evaluasi menurut Anas

Sudijono adalah:

1) Untuk merangsang kegiatan siswa dalam menempuh program
pendidikan.

2) Untuk mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab
keberhasilan dan ketidakberhasilan siswa dalam mengikuti program
pendidikan, sehingga dapat dicarai dan ditemukan jalan keluar atau
cara-cara perbaikannya.24

Menurut pendapat Zainal Arifin fungsi evaluasi adalah untuk

mengetahui keefektifan dan efesiensi sistem pembelajaran, baik

menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar dan

lingkungan25

23 Anas Sudijono, Op.Cit., h.16
24 Ibid., h. 17
25 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Rosdakarya, 2013), h. 14.
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Menurut Sudaryono, evaluasi pendidikan pada umumnya dan

pembelajaran pada khususmya dapat dilihat dari dua segi yaitu tujuan

umum dan khusus. Secara umum, tujuan evaluasi yaitu:

1) Untuk mengumpulkan data yang dijadikan sebagai bukti mengenai
taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa dalam
mencapai tujuan yang ditentukan setelah mereka mengikuti proses
pembelajaran dalam jangka waktu tertentu.

2) Untuk memungkinkan para guru menilai aktivitas atau pengalaman
mengajar yang telah dilaksanakan .

3) Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode
pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajatan
selama jangka waktu tertentu.

Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan evaluasi adalah:

1) Untuk merangsang kegiatan siswa dalam menempuh program
pendidikan.

2) Untuk mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab
keberhasilan atau kegagalan siswa dalam mengikuti program
pendidikan pada umumnya dan program pembelajaran pada
khususnya.

3) Untuk memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan,
perkembangan, dan bakat siswa yang bersangkutan.

4) Untuk memperoleh bahan laporan tentang perkembangan siswa
yang diperoleh oleh orang tua siswa dan lembaga pendidikan.

5) Memperbaiki mutu proses pembelajaran, baik cara belajar siswa
maupun metode yang digunakan dalam mengajar.26

Menurut M. Sukardi tujuan evaluasi adalah sebagai berikut:

1) Menilai ketercapaian tujuan.
2) Mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi.
3) Sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketehui.
4) Memotivasi belajar siswa.
5) Menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling.
6) Menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum.27

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa

fungsi evaluasi yaitu untuk mengetahui kualitas pembelajaran baik

26 Sudaryono, Op. Cit., h. 52.
27 M. Sukardi, Op. Cit., h. 9-10.
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keefektifan dan efesiensi serta untuk melihat sejauhmana tujuan

pembelajaran terelialisasikan.

c. Fungsi Evaluasi Pembelajaran

Menurut Daryanto fungsi evaluasi adalah sebagai berikut:

1) Perbaikan Sistem
2) Pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat
3) Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan28

Oemar Malik dalam bukunya menyatakan fungsi-fungsi pokok

evaluasi adalah sebagai berikut:

1) Fungsi edukatif
Evaluasi adalah suatu system pendidikan yang bertujuan untuk
memperoleh informasi tentang keseluruhan sistem dana tau salah
satu subsistem pendidikan.

2) Fungsi institusional
Evaluasi berfungsi mengumpulkan informasi akurat tentang input
dan output pembelajaran disamping proses pembelajaran itu
sendiri.

3) Fungsi diagnostik
Evaluasi dapat diketahui kesulitan masalah-masalah yang sedang
dihadapi oleh siswa dalam proses atau kegiatan belajarnya.

4) Fungsi administratif
Evaluasi menyediakan data tentang kemajuan belajar siswa, yang
pada gilirannya berguna untuk memberikan sertifikasi (tanda
kelulusan) dan untuk melanjutkan studi lebih lanjut dana tau untuk
kenaikan kelas.

5) Fungsi kurikuler
Evaluasi berfungsi menyediakan data dan informasi yang akurat
dan berdaya guna bagi mengembangkan kurikulum.

6) Fungsi manajemen
Komponen evaluasi merupakan bagian integral dalam sistem
manajemen, hasil evaluasi berdaya guna sebagai bahan bagi
pimpinan untuk membuat keputusan manajemen pada semua
jenjang manajemen.29

28 Daryanto, Op. Cit., h. 16-17.
29Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.147-148.
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Sukardi mengemukakan bahwa evaluasi dalam proses

pembelajaran memiliki fungsi, sebagai berikut:

1) Sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai
pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang diberikan oleh
seorang guru.

2) Untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam
melakukan kegiatan pembelajaran.

3) Mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar.
4) Sebagai sarana umpan balaik bagi guru.
5) Sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa.
6) Sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua

siswa.30

Menurut Scriven dalam Amirono dan Daryanto mengemukakan

bahwa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi formatif dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari
evaluasi kegiatan diarahkan pada peningkatan bagian tertentu atau
bagian dari kurikulum yang sedang dikembangkan.

2) Fungsi Sumatif berkaitan dengan kesimpulan tentang kebaikan dari
system secara keseluruhan, dan fungsi ini hanya dapat
dilaksanakan jika pengembangan kurikulum telah dianggap
lengkap.31

Menurut Ramayulis tujuan evaluasi pada satuan pendidikan

adalah:

1) Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan
keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf
perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para siswa
setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu
tertentu.

2) Untuk merangsang kegiatan siswa dalam menempuh program
pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin timbul
kegairahan timbul kegairahan atau rangsangan pada diri siswa
untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing.

3) Untuk meningkatkan tingkat efektifitas dan meode-metode
pembelajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran
selama jangka waktu tertentu.

30 M. Sukardi, Op. Cit., h. 4.
31 Amirono dan Daryanto, Op., Cit., h. 4.
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4) Untuk mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab keberhasila
dan ketidakberhasilan siswa dalam mengikuti program pendidikan,
sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara
perbaikannya.32

d. Macam-macam Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi emapat

macam yaitu tes formatif, tes sumatif, tes diagnostik, dan tes

penempatan.

1) Tes Formatif

Kata formatif berasal dari bahasa Inggris “to form” yang

berarti membentuk. Tes formatif dimaksudkan sebagai tes yang

digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk

setelah mengikuti proses belajar mengajar. Setiap program atau

poko kebahasan membentuk perilaku tertentu sebagaimana

dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Tes formatif diujikan

untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar dalam satu

program telah membentuk siswa dalam perilaku yang menjadi

tujuan pembelajaran program tersebut. Setiap program atau pokok

bahasan, siswa dievaluasi penguasaan atau perubahan perilakunya

dalam pokok bahasan tersebut.

Tes formatif dalam praktik pembelajaran dikenal sebagai

ulangan harian. Dalam perencanaan pengajaran komponen-

komponen dan proses pembelajaran untuk satu pokok bahasan

direncanakan dalam sebuah satuan pembelajaran. Evaluasi yang

32 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 404-405.
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direncanakan dalam satuan pembelajaran merupakan evaluasi yang

dilakukan berdasarkan tes formatif.33

Tes formatif umumnya mengacu pada kriteria. Karena itu

disebut tes acuan kriteria. Dalam tes yang mengacu kepada kriteria

dibuatkan tugas-tugas berupa tujuan instruksional yang harus

dicapai siswa untuk dapat dikatakan berhasil.34 Materi dari tes

formatif ini pada umumnya ditekankan pada bahan-bahan pelajaran

yang telah diajarkan.35

2) Tes Sumatif

Kata sumatif berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu

“sum” yang artinya jumlah atau total. Tes formatif dimaksud

sebagai tes yang digunakan untuk mengetahui penguasaan siswa

atas semua jumlah materi yang disampaikan dalam satuan waktu

tertentu seperti semester. Evaluasi dilakukan atas perubahan

perilaku yang terbentuk pada siswa setelah memperoleh semua

materi pelajaran. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengukuran

menggunakan tes sumatif. Dalam praktik pengajaran tes sumatif

dikenal sebagai ujian akhir semester.36 Tes jenis ini biasanya

diberkan pada akhir tahun ajaran atau akhir suatu jenjang

pendidikan. Tes ini dimaksudkan untuk memberikan nilai yang

33 Purwanto, Op. Cit., h. 67-68.
34 Daryanto, Op. Cit., h. 13.
35 Anas Sudijono, Op. Cit., h. 71.
36 Purwanto, Op. Cit., h. 68.
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menjadi dasar menentukan kelulusan dana tau pemberian sertifikat

bagi yang telah menyelesaikan pelajaran dengan berhasil baik.37

Adapun manfaat tes sumatif, diantaranya yaitu:

a) Untuk menentukan nilai. Nilai dari tes sumatif digunakan

untuk menentukan kedudukan siswa. Dalam penentuan nilai ini

siswa dibandingkan dengan siswa lainnya.

b) Untuk menentukan seseorang siswa dapat atau tidaknya

mengikuti kelompok dalam menerima program berikutnya.

Dalam kepentingan seperti ini maka tes sumatif berfungsi

sebagai tes prediksi.

c) Untuk mengisi catatan kemajuan belajar siswa yang akan

berguna bagi orang tua siswa, pihak bimbingan dan

penguluhan di sekolah, serta pihak-pihak lain apabila siswa

tersebut akan pindah ke sekolah lain, akan melanjutkan belajar

atau memasuki lapangan pekerjaan.38

3) Tes Diagnostik

Evaluasi mempunyai fungsi diagnostik. Tes yang

digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi diagnostik

adalah tes diagnostik. Dalam evaluasi diagnostik, tes digunakan

untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami masalah dan

menelusuri jenis masalah yang dihadapi. Berdasarkan pemahaman

mengenai siswa bermasalah dan msalahnya maka guru dapat

37 Daryanto, Op.Cit., h. 14.
38 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 55-54.
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mengusahakan pemecahan masalah yang tepat sesuai dengan

masalahnya.39

4) Tes Penempatan

Tes penempatan (placement test) adalah pengumpulan data

tes hasil belajar yang diperlukan untuk menempatkan siswa dalam

kelompok siswa sesuai dnegan minat dan bakatnya.

Pengelompokan dilakukan agar pemberian layanan pembelajaran

dapat dilakukan sesuai dengan minat dan bakat siswa.

e. Teknik Evaluasi Pembelajaran

Proses evaluasi dikenal dua teknik, yaitu teknik tes non tes dan

teknik tes.

1) Teknik Non Tes

Dengan teknik non tes penilaian atau evaluasi pembelajaran

dilakukan tanpa menguji siswa, melainkan dilakukan dengan

melakukan pengamatan secara sistematis (observation),

melakukan wawancara (interview), dan memeriksa atau meneliti

dokumen-dokumen (documentary analysis). Teknik non tes

memegang peranan penting dalam rangka mengevaluasi hasil

belajar siswa dari segi ranah sikap (affective domain) dan ranah

keterampilan (psychomotoric domain).40

39 Purwanto, Op. Cit., h. 69.
40 Anas Sudijono, Op. Cit., h. 76.
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2) Teknik Tes

Menurut Amir Daien Indrakusuma dalam Anas Sudijono,

tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif

untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang

diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan

tepat dan cepat. Menurut Webster’s Collegiate, tes adalah

serentetan pertanyaan atau latihan atau alat yang digunakan untuk

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.41 Dapat

disimpulkan bahwa tes adalah suatu alat pengumpulan informasi

tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes ini bersifat

resmi karena penuh dengan batasan-batasan.

Teknis evaluasi tes berfungsi sebagai alat untuk mengukur

tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh siswa

dan sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran.42 Dari

segi kegunaan untuk mengukur siswa, teknis tes terdiri dari tes

diagnostic, tes formatif, dan tes sumatif43. Evaluasi dalam bentuk

tes lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran hasil

belajar siswa dari segi ranah proses berpikirnya (cognitive

domain).44

41 Daryanto, Op.Cit., h. 35
42 Anas Sudijono, Op.Cit., h. 67
43 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 33.
44 Anas Sudijono, Op. Cit., h. 76
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f. Langkah-langkah Evaluasi Pembelajaran

Pada umumnya para pakar dalam bidang evaluasi pendidikan

merinci kegiatan evaluasi hasil belajar kedalam enam langkah pokok.

1) Menyusun rencana evaluasi hasil belajar

Sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan, harus disusun

lebih dahulu perencanaannya secara baik dan matang. Perencanaan

evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup enam jenis kegiatan,

yaitu:

a) Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Perumusan

tujuan evaluasi hasil belajar itu penting sekali, sebab tanpa

tujuan yang jelas maka evaluasi hasil belajar akan berjalan

tanpa arah dan pada gilirannya dapat mengakibatkan evaluasi

menjadi kehilangan arti dan fungsinya.

b) Menetapkan spek-aspek yang akan dievaluasi misalnya apakah

aspek kognitif, aspek afektif, atau aspek psikomotorik.

c) Memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan

didalam pelaksanaan evaluasi, misalnya apakah evaluasi itu

akan dilaksanakan dengan teknis tes ataukah non tes.

d) Menyusun alat-alat pengukuran yang akan dipergunakan dalam

pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa, seperti butir-butir

soal tes hasil belajar.
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e) Menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan

dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan

interprestasi terhadap data hasil evaluasi.

f) Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu

sendiri.

2) Menghimpun Data

Wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah

melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan

tes hasil belajar atau melakukan pengamatan, wawancara atau

angket dengan menggunakan instrument-instrumen tertentu berupa

rating scale, check list, interview guide atau questionnaire.

3) Melakukan verifikasi data

Data yang telah berhasil dihimpun harus disaring lebih

dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Prooses penyaringan itu

dikenal dengan istilah penelitian data atau verifikasi data.

Verifikasi data dimaksudkan untuk dapat memisahkan data yang

baik dari data yang kurang baik.

4) Mengolah dan menganalisis data

Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan

dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang telah

berhasil dihimpundalam kegiatan evaluasi. Untuk keperluan itu

makan data hasil evaluasi perlu disusun dan diatur sedemikian rupa

sehingga dapat berbicara. Dalam mengolah dan menganalisis data
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hasil evaluasi itu dapat dipergunakan teknik statistik dan /atau

teknik non statistik, ctergantung kepada jenis data yang akan diolah

dan dianalisis. Dengan analisis statistic misalnya, penyusunan atau

pengaturan dan penyajian data lewat tabel-tabel, grafik atau

diagram, perhitungan-perhitungan rata-rata, standar defiasi,

pengukuran korelasi, uji beda mean atau uji beda frekuensi, dan

sebagainya akan dapat menghasilkan informasi-informasi yang

lebih lengkap dana mat berharga.

5) Memberikan interprestasi dan menarik kesimpulan

Penafsiran atau interpretasi terhadap data hasil evaluasi

belajar pada hakikatnya adalah merupakan verbalisasi dari makna

yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan

penganalisisan. Atas dasar interpretasi terhadap data hasil evaluasi

pada akhirnya dapat dikemukan kesimpulan-kesimpulan tertentu.

Kesimpulan-kesimpulan hasil evaluasi itu sudah tentu harus

mengacu kepada tujuan dilakukannya evaluasi itu sendiri.

6) Tindak lanjut hasil evaluasi

Bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang telah disusun,

diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan sehingga dapat diketahui

apa makna yang terkandung didalamnya maka pada akhirnya

evaluator akan dapat mengambil keputusan atau merumuskan

kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu sebagai tindak lanjut
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dari kegiatan evaluasi tersebut. Harus senantiasa diingat bahwa

setiap kegiatan evaluasi menuntut tindak lanjut yang konkret.45

2. Prinsip-Prinsip Evaluasi Pembelajaran Kurikulum 2013

a. Pengertian Prinsip Evaluasi Pembelajaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prinsip merupakan

asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan

sebagainya).46 Menurut Toto Asmara prinsip adalah hal yang secara

fundamental menjadi martabat diri atau dengan kata lain, prinsip

adalah bagian yang hakiki dari harga diri.47 Menurut Ahmad Jauhar

Tauhid prinsip adalah pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku

manusia yang telah terbukti dan bertahan sekian lama.

Prinsip evaluasi pembelajaran menurut Dirman dan Cicih

Juarsih adalah panduan dalam prosedur pengembangan evaluasi,

karena jangkauan sumbangan evaluasi dalam usaha perbaikan

pembelajaran sebagian ditentukan oleh prinsip-prinsip yang mendasari

pengembangan dan pemakaiannya.48 Sedangkan prinsip evaluasi

pembelajaran menurut Purwanto yaitu pedoman yang seharusnya

dipegangi guru sebagai evaluator dalam melaksanakan kegiatan

evaluasi pembelajaran.49

45 Ibid, h. 59-62.
46 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kkbi.web.id/prinsip(online), diakses tanggal 20

Maret 2017 pukul 09:35 WIB.
47 http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-prinsip-menurut-beberapa-ahli.html?m=1,

diakses pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 07:52 WIB.
48 Dirman dan Cicih Juarsih, Penilaian dan Evaluasi dalam Rangka Implementasi

Standar Proses Pendidikan Siswa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 20.
49 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 6.
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Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa

prinsip evaluasi adalah pedoman yang dijadikan oleh dalam

melaksanakan evaluasi pembelajaran.

b. Prinsip-prinsip Evaluasi Pembelajaran Kurikulum 2013

Menurut E. Mulyasa sebagai suatu proses pembelajaran,

evalausi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dan teknik

yang sesuai. Teknik apapun yang dipilih, evaluasi harus dilakukan

dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga tahap yaitu persiapan,

pelaksanaan, dan tindak lanjut. Oleh karena itu evaluasi dilakukan

dengan rancangan dan frekuensi yang memadai dan

berkesinambungan, serta diadministrasikan dengan baik. Untuk itu

guru perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

memadai.50

Menurut Sudaryono Sebaik-baiknya prosedur evaluasi yang

diikuti dan sebaik apapun teknik evaluasi yang diterapkan, apabila

tidak dipadukan dengan prinsip-prinsip penunjangnya, maka hasilnya

akan kurang dari tyang diharapkan.51 Ada beberapa prinsip yang harus

diperhatikan guru yang menjadi faktor pendukung atau penunjang

dalam melakukan penilaian yang berhasil.

Menurut Aunurrahman menyatakan bahwa:

“Untuk dapat melaksanakan evaluasi dengan benar, maka setiap
guru dituntut memiliki perangkat pengetahuan tentang berbagai
jenis evaluasi, prinsip-prinsip evaluasi, memilih jenis-jenis

50 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 61-62.

51 Sudaryono, Op. Cit., h. 54.
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evaluasi sesuai dengan karakteristik dan tujuan pembelajaran
serta prosedur implementasi dalam kegiatan pembelajaran. Agar
evaluasi yang dilakukan memberikan manfaat sebagaimana
diharapkan, maka evaluasi harus dilakukan berdasarkan prinsip-
prinsip yang tepat.”52

Depdiknas dalam Zainal Arifin mengemukakan prinsip-

prinsip umum penilaian adalah mengukur hasil-hasil belajar yang

telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kompetensi serta

tujuan pembelajaran, mengukur sampel tingkah laku yang

refresentatif dan hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup

dalam pengajaran mencakup jenis-jenis intrumen penilaian yang

paling sesuai untuk mengukur hasilnya sesuai dengan yang

digunakan secara khusuh, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-

besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati, dan dipakai untuk

memperbaiki proses dan hasil belajar.53

Menurut Arifin dalam Elis Ratnawulan dan Rusdiana,

secara teoritis untuk memperoleh hasil evaluasi yang baik, perlu

memerhatikan pinsip-prinsip evaluasi.54

Zainal Arifin mengemukakan bahwa untuk memperoleh

hasil evaluasi yang baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik

tolak dari prinisp-prinsip umum yang terdiri dari:

1) Kontinuitas
Evaluasi tidak boleh dilakukan secara incidental karena
pembelajaran itu sendiri adalah proses kontinu. Oleh sebab itu,
evaluasi pun harus dilakukan secara kontinuitas. Hasil evaluasi

52 Aunurrahman, Loc.Cit.
53 Zainal Arifin, Op. Cit., h. 32.
54 Elis Ratnawulan dan Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: CV Pustaka Setia:

2015), h. 37.
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yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan
dengan hasil-hasil pada waktu yang sebelumnya, sehingga
dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang
perkembangan siswa.

2) Komprehensif
Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap suatu objek tertentu
saja,guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan
evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah peserta didik,
maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus
dievaluasi, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan,
dan sikap.

3) Adil dan objektif
Guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Guru juga hendaknya
bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan
kemampuan peserta didik. Evaluasi harus didasarkan atas
kenyataan (data dan fakta) yang sebenarnya, bukan hasil
manipulasi atau rekayasa.

4) Kooperatif
Evaluasi guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak,
seperti orang tua siswa, sesame guru, kepala sekolah, termasuk
dengan siswa itu sendiri.

5) Praktis
Praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu
sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang
menggunakan alat tersebut.55

Menurut Nur Irwanto dan Yusuf Suryana pelaksanaan

evaluasi pembelajaran, dalam hal ini evaluasi hasil belajar, harus

mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut:

1) Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara
terpadu.

2) Mengembangkan berbagai strategi yang mendorong dan
memperkuat penilaian sebagai cermin diri.

3) Melakukan berbagai strategi penilaian didalam program
pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi
tentang, hasil belajar siswa.

4) Mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus siswa.
5) Mengembangkan dan menyediakan system pencatatan yang

bervariasi dalam pengamatan kegiatan kegiatan siswa.

55 Zainal Arifin, Op. Cit., h. 31.
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6) Menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasu.
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, produk
portofolio, unjuk kerja, proyek, dan pengamatan tingkah laku.

7) Melakukan penilaian secara berkesinambungan untuk
memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil, dalam bentuk
ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir
semester, dan ulangan kenaikan kelas.

8) Penilaian kompetensi pada uji kompetensi melibatkan pihak
sekolah dan institusi pasangan atau asosiasi profesi dan pihak
lain terutama DU/ DI. Idealnya, lembaga yang
menyelenggarakan uji kompetensi ini independen yakni
lembaga yang dapat diintervensi oleh unsur atau lembaga lain.

9) Agar penilaian objektif, pendidikan harus berupaya secara
optimal untuk memanfaatkan berbagai hasil kerja siswa dari
sejumlah penilaian, membuat keputusan yang adil tentang
penguasaan kompetensi siswa dengan mempertimbangkan hasil
kerja (karya).56

Agar memperoleh hasil evaluasi yang baik, pelaksanaan

kegiatan evaluasi menurut Sutikno dalam Dirman dan Cicih Juarsih

hendaknya bertitik tolak dari prinsip-prinsip evaluasi berikut ini:

1) Kontinuitas
Evaluasi harus dilakukan secara terus menerus. Hasil penilaian
yang diperoleh pada suatu waktu harus senantaisa dihubungkan
dengan hasil-hasil dalam waktu sebelumnya sehingga, dapat
diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang
perkembangan siswa.

2) Keseluruhan
Evaluasi dilakukan terhadap suatu objek, harus mengambil
seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi.

3) Objektivitas
Evaluasi harus dilakukan seobjektif mungkin. Dengan kata
lain, evaluasi harus didasarkan pada kenyataan yang
sebenarnya.

4) Kooperatif
Kegiatan evaluasi hendaknya dilakukan bersama-sama oleh
semua guru yang bersangkutan.57

56 Ibid., h. 449.
57 Dirman dan Cicih Juarsih, Penilaian dan Evaluasi dalam rangka Implementasi

strandar proses pendidikan siswa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 21-22.
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Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ngalim Purwanto

yaitu ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam

menyusun tes hasil belajar agar tes tersebut benar-benar dapat

mengukur tujuan pembelajaran yang telah diajarkan, atau

mengukur kemampuan atau keterampilan siswa yang diharapkan

setelah siswa menyelesaikan suatu unit pengajaran tertentu:

1) Hendaknya  mengukur secara jelas hasil belajar (learning
outcomes) yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan
instruksional.

2) Mengukur sampel yang representative dari hasil belajar dan
bahan yang telah diajarkan.

3) Mencakup bermacam-macam bentuk soal yang benar-benar
cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai
dengan tujuan.

4) Didesain sesuai dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil
yang diinginkan.

5) Dibuat seandal (reliable) mungkin sehingga mudah
diinterprestasikan dengan baik.

6) Digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara
mengajar guru. 58

Selanjutnya Eko Putro Widoyoko mengemukakan bahwa

penilaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Sahih atau valid
Sahih atau valid berarti penilaian didasarkan pada data yang
mencerminkan kemampuan yang diukur. Data yang baik adalah
data yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan data
tersebut bersifat tetap, ajeg atau dapat dipercaya. Data yang
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya disebut data yang
reliable.

58 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2012), h. 23-25.
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2) Objektif
Penilaian dilakukan secara objektif, berarti penilaian
didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak
dipengaruhi subjektivitas dari penilai.

3) Adil
Penilaian dilakukan secara adil, berarti penilaian tidak
menguntungkan atau merugikan siswa karena kebutuhan
khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya,
adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

4) Terpadu
Penilaian dilakukan secara terpadu berarti penilaian yang
dilakukan oleh guru merupakan salah satu komponen yang tak
terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

5) Terbuka
Penilaian dilakukan secara terbuka berarti prosedur penilaian,
kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat
diketahui maupun dapat diakses oleh semua pihak yang
mempunyai kepentingan dengan kegiatan penilaian.

6) Menyeluruh dan berkesinambungan\Penilaian dilakukan secara
menyeluruh (komprehensif) berarti penilaian oleh pendidik
mencakup semua aspek kompetensi, yaitu pengetahuan,
keterampilan dan sikap. Menggunakan berbagai teknik
penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan
kemampuan siswa. Penilaian dilakukan secara
berkesinambungan atau kontinu sehingga akan diperoleh
gambaran yang jelas tentang keadaan siswa.

7) Sistematis
Penilaian dilakukan secara sistematis berarti penilaian
dilakukan secara berencana dan bertahap sengan mengikuti
langkah-langkah baku.

8) Ekonomis
Penilaian dilakukan secara ekonomis berarti penilaian yang
efesien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporannya. Yang dimaksud dengan ekonomis di sini adalah
bahwa pelaksanaan penilaian tersebut tidak membutuhkan
biaya yang mahal, tenaga, yang banyak dan waktu yang lama.

9) Akuntabel
Penilaian dilakukan secara akuntabel berarti penilaian dapat
dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun
eksternal. Baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

10) Edukatif
Penilaian yang dilakukan bersifat edukatif, berarti penilaian
dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan siswa dalam
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belajar. Penilaian bersifat mendidik dan memotivasi siswa
untuk belajar lebih giat lagi.59

Amirono dan Daryanto dalam bukunya mengemukakan

bahwa  untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka

kegiatan evaluasi harus bertitik tolak pada prinsip-prinsip evaluasi

pembelajaran. Jadi prinsip-prinsip evaluasi dalam proses penilaian

pada kurikulum 2013 harus mengacu pada prinsip-prinsip evaluasi

pembelajaran. selain itu juga harus mengetahui jenis-jenis alat yang

digunakan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan

baik. 60 Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1) Konstinuitas
Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena

pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu.
Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan kontinu. Hasil
evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa
dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya,
sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang
perkembangan siswa. Perkembangan belajar siswa tidak dapat
dilihat dari dimensi produk saja, tapi juga dimensi proses
bahkan dimensi input.

2) Komprehensif
Evaluasi tidak hanya dilakukan pada satu objek tertentu,

guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan
evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah siswa, maka
keseluruhan aspek kepribadian peserta didik itu harus
dievaluasi, baik yang menyangkut kompetensi pengetahuan,
keterampilan, dan sikap. Begitu juga dengan objek-objek
evaluasi yang lain.

3) Adil dan objektif
Guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Guru harus

bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan
kemampuan siswa. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan
(data dan fakta) yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau
rekayasa.

59 S. Eko Putro Widoyoko, Penilaian Hasil Pembelajatran di Sekolah, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2014), h. 19-20.

60 Amirono dan Daryanto, Op. Cit., h. 14.
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4) Kooperatif
Guru bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang

tua siswa, semua guru, kepala sekolah, termasuk dengan siswa
itu sendiri.hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas
dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai.

5) Praktis
Praktis mengandung arti mudah digunakan, baik oleh

guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang
lain yang menggunakan alat tersebut. untuk itu harus
diperhatikan bahasa dan petunjuk mengejakan soal.61

3. Evaluasi Kurikulum 2013

Menurut Abdul Kadim Masaong, evaluasi merupakan bagian

penting dalam proses pembelajaran. evaluasi dilakukan untuk melihat

sejauh mana proses pembelajaran yang berlangsung telah mencapai

tujuan/indikator yang telah ditetapkan.62

Menurut Kunandar, evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil

belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis, akurat, dan

berkesinambungan dengan menggunakan alat pengukuran tertentu, seperti

soal dan lembar pengamatan, sehingga menjadi informasi yang bermakna

dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pencapaian kompetensi

siswa.63

Standar penilaian pendidikan yang terdapat pada Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar

Penilaian Pendidikan, Penilaian pendidikan adalah sebagai proses

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil

61 Ibid., h. 15-16.
62 Abdul Kasim Masaong, Op. Cit., h. 206.
63 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan

Kurikulum 2013), (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 66.
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belajar peserta didik. evaluasi hasil belajar oleh guru dilakukan dalam

bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/ atau bentuk lain yang

diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh guru bertujuan untuk memantau

dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar

peserta didik secara berkesinambungan

Fokus evaluasi pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta

didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Pada tingkat

mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa Kompetensi Inti

(KI) yang selanjutnya dijabarkan dalam Kompetensi Dasar (KD). Untuk

tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai peserta didik

adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Kurikulum 2013 SKL

meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pencapaian kompetensi

oleh siswa harus benar-benar terukur dan empiris. Oleh karena itu, perlu

adanya rumusan yang jelas tentang kriteria kompeten. Kriteria kompeten

adalah  mampu memahami konsep yang mendasari standar kompetensi

yang harus dicapai, mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan tuntutan

standar kompetensi yang harus dicapai dengan cara dan prosedur yang

benar serta hasil yang baik dan mampu mengaplikasikan kemampuan

dalam kehidupan sehari-hari (didalam maupun diluar sekolah).64

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi

adalah suatu proses untuk mengukur dan menganalisi tingkat keberhasilan

suatu metode dan strategi yng digunakan oleh guru, serta melihat

64 Ibid., h. 66-67.
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sejauhmana proses kemajuan belajar siswa. evaluasi berfungsi untuk

mengukur sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran

yang telah ditetapkan. Penilaian didalam pembelajaran membantu guru

dalam mengevaluasi keefektifan kurikulum, strategi mengajar dan

kegiatan belajar yang mencakup kompetensi pengetahuan, sikap dan

keterampilan siswa.

a. Kompetensi Sikap

Evaluasi kompetensi sikap menurut Kunandar adalah evaluasi

yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi

sikap dari peserta didik yang meliputi aspek menerima atau

memperhatikan (receiving atau attending), merespon atau menanggapi

(responding), menilai atau menghargai (valuing), mengorganisasi atau

mengelola (organization), dan berkarakter (characterization). Dalam

Kurikulum 2013 sikap dibagi menjadi  dua yaitu sikap spiritual dan

sikap sosial.

Menurut Kurniasih dan Berlin Sani, kompetensi sikap adalah

ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidupnyang dimiliki oleh

seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Adapin penilaian

kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian

kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap siswa sebagai hasil

dari suatu program pembelajaran. penilaian sikap juga merupakan
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aplikasi suatu standar atau system pengambilan keputusan erhadap

sikap.65

Kompetensi sikap pada kurikulum 2013, baik sikap spiritual

maupun sikap sosial tidak diajarkan dalam proses belajar mengajar.

Artinya kompetensi sikap spiritual dan sosial meskipun memiliki

Kompetensi Dasar (KD), tetapi tidak dijabarkan dalam materi atau

konsep yang di harus disampakan atau diajarkan kepada peserta didik

melalui proses belajar mengajar yang terdiri dari kegiatan

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Namun meskipun

kompetensi sikap spiritual dan sosial harus terimplementasikan dalam

proses belejar mengajar melalui pembiasaan dan keteladanan yang

ditunjukan oleh siswa dalam keseharian melalui pembiasaan dan

keteladanan yang ditunjukan oleh peserta didik dalam keseharian

melalui dampak pengiring dari pembelajaran.66

1) Sikap Spiritual

Evaluasi sikap spiritual dilakukan dalam rangka

membentuk sikap siswa agar mampu menghargai, menghayati, dan

mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 67 Sikap spiritual

sebagai perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal dengan

Tuhan Yang Maha Esa. Adapun rumusan Kompentansi Inti pada

65 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Revisi Kurikulum 2013 Implementasi Konsep dan
Penerapan, (Jakarta: Kata Pena, 2016), h. 31.

66 Kunandar, Op. Cit., h. 104-105.
67 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Op. Cit., h. 19.
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jenjang SMA/ MA kelas X yaitu “Menghayati dan mengamalkan

ajaran agama yang dianutnya.”

2) Sikap Sosial

Evaluasi sikap Sosial dilakukan untuk membentuk sikap

sosial siswa yang mampu menghargai dan menghayati perilaku

jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, dan percaya diri

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan

lingkungan alam dimana mereka berada.68

Adapun rumusan Kompentansi Inti pada jenjang SMA/

MA kelas X yaitu “menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,

responsif, dan proaktif; sebagau bagaian dari solusi atas berbagau

permasalahan dalam berinteraksi secara efektof dengan lingkungan

sosial dana lam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa

dalam pergaulan dunia”.

Terdapat dua hal yang perlu dinilai dalam ranah afektif,

yaitu kompetensi afektif dan sikap serta minat siswa terhadap mata

pelajaran serta proses belajar. Kompetensi afektif yang ingin

dicapai dalam pembelajaran meliputi tingkat pemberian respon,

apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Berbagai jenis tingkatan

ranah afektif yang dinilai, yaitu kemampuan siswa dalam:

68 Ibid.
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a) Penerimaan yaitu memberikan respons atau reaksi terhadap

nilai-nilai yang dihasapkan kepadanya.

b) Partisipasi yaitu menikmati atau menerima nilai, norma, dan

objek yang mempunyai nilai etika dan estetika.

c) Penilaian dan penentuan sikap yaitu menilai ditinjau dari segi

baik buruk, adil tidak adil, indah tidak indah terhadap objek

studi.

d) Organisasi yaitu menerapkan dan mempraktikkan nilai, norma,

etika, dan estetika dalam perilaku sehari-hari.

e) Pembentukan pola hidup yaitu pernilaian perlu dilakukan

terhadao daya Tarik, minat, motivasi, ketekunan belajar, sikap

siswa terhadap mata pelajaran tertentu beserta proses

pembelajarannya.69

Adapun proses evaluasi aspek sikap berdasarkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang

Standar Penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1) Mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran;

2) Mencatat perilaku pesera didik dengan menggunakan lembar

observasi/pengamatan;

3) Menindaklanjuti hasil pengamatan;

4) Mendeskrisikan perilaku peserta didik.70

69 Sunarti dan Selly Rahmawati, Op. Cit., h. 16-17.
70 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun

2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan, Bab VI (Prosedur Penilaian)  Pasal 12 ayat 1, h. 9.
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b. Kompetensi Pengetahuan

Evaluasi kompetensi pengetahuan atau kognitif menurut

Kunandar adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur

tingkat pencapapian atau penguasaan peserta didik dalam aspek

pengetahuan yang meliputi ingatan atau hapalan, pemahaman,

penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Dalam

kurikulum 2013 kompetensi pengetahuan merefleksikan konsep-

konsep keilmuan yang harus dikuasai oleh siswa melalui proses

belajar mengajar.71

Adapun rumusan (Pengetahuan) pada jenjang SMA/ MA kelas

X mata pelajaran ekonomi yang tertera pada Lampiran 12

Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 yaitu :

“Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual,
konseptual, procedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah”.

Kompetensi ranah pengetahuan menurut Kunandar dinilai

meliputi tingkatan menghafal, memahami, mengaplikasikan,

manganalisis, dan mengevaluasi.

1) Tingkatan hafalan (ingatan) mencakup kemampuan menghafal

verbal atau menghafal parafrasa materi pelajaran berupa fakta,

konsep, prinsip, dan prosedur.

71 Kunandar,Op.cit., h. 165.
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2) Tingkatan pemahaman meliputi kemampuan membandingkan,

mengidentifikasi karakteristik, menggeneralisasi, dan

menyimpulkan.

3) Tingkatan aplikasi mencakup kemampuan dalam menerapkan

rumus atau prinsip terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan.

4) Tingkatan analisis meliputi kemampuan mengklasifikasi,

menggolongkan, memerinci, dan mengurai suatu objek.

5) Tingkatan sintesis meliputi kemampuan untuk memadukan

berbagai unsur atau komponen, menyusun, membentuk bangunan,

mengarang, melukis, dan menggambar.

6) Tingkatan evaluasi atau penilaia mencakup kemampuan menilai

terhadap objek studi menggunakan kriteria tertentu.72

Adapun teknik dan instrumen penilaian kompetensi

pengetahuan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 sebagai berikut:

1) Tes tulis, berupa PG, isian, jawaban singkat, benar-salah,

menjodohkan dan uraian.

2) Tes lisan, berupa daftar pertanyaan.

3) Penugasan, berupa pekerjaan rumah dan proyek yang dapat

dikerjakan individual maupun kelompok sesuai dengan

karakteristik tugas.

72 Sunarti dan Selly Rahmawati, Loc.Cit., h.15.
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TABEL II.1

TEKNIK DAN INSTRUMENT EVALUASI PENGETAHUAN

Kompetensi Teknik Bentuk instrument Tujuan

Pengetahuan Tes tertulis Assay/mini paper,
pilihan ganda, isian,
jawaban singkat,
menjodohkan, benar
salah, uraian

Pro or know
ladge,
progress,
capaian.

Authentic
assessment

Penelitian/observasi,
situasi kontekstual,
aplikasi pengetahuan

Mendorong
scientific
approach,
deep learning,
critical
thingking,
creativity

Tes Lisan Tanya jawab diskusi,
daftar pertanyaan,
siswa membuat
pertanyaan

Prior-know
ladge,
progress,
capaian

Penugasan Proyek,lembar
penugasan (PR,
Kliping)

Kemampuan
kritis, analisis,
sintesis.

Adapun proses evaluasi aspek pengetahuan berdasarkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun

2016 tentang Standar Penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai

berikut:

1) Menyusun perencanaan evaluasi;

2) Mengembangkan instrument evaluasi;

3) Melaksanakan evaluasi;

4) Memanfaatkan hasil evaluasi;
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5) Melaporkan hasil evaluasi dalam bentuk angka dengan skala 0-

100 dan deskripsi.73

c. Kompetensi Keterampilan

Evaluasi kompetensi keterampilan (psikomotorik) adalah

penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian

kompetensi keterampilan dari siswa yang meliputi aspek imitasi,

manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Kompetensi

keterampilan yakni keterampilan yang tidak dapat dipisahkan dengan

kompetensi pengetahuan. Artinya kompetensi pengetahuan itu

menunjukan siswa tahu tentang keilmuan tertentu dan kompetensi

keterampilan itu menunjukan siswa bisa (mampu) tentang keilmuan

tertentu.74

Adapun rumusan Kompetensi Keterampilan pada jenjang SMA/

MA kelas X mata pelajaran ekonomi yang tertera pada Lampiran 12

Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 yaitu :

“mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak tertaik dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
disekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan”.

Evaluasi terhadap pencapaian kompetensi ini sebagai berikut:

1) Persepsi yaitu kemampuan memilah hal-hal secara khsa setelah

menyadari adanya perbedaan.

73 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun
2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan, Bab VI (Prosedur Penilaian)  Pasal 12 ayat 2, h. 9.

74 Kunandar,Op.cit., h. 257.
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2) Kesiapan yaitu mencakup kemampuan penempaan diri dalam

gerakan Sekolah Menengah Atas dan rohani.

3) Gerakan terbimbing yaitu kemampuan melakukan gerakan yang

sesuai dengan contoh dari guru.

4) Gerakan terbiasa yaitu kemampuan melakukan gerakan tanpa

bimbingan karena sudah terbiasa dilakukan.

5) Serakan kompleks yaitu kemampuan melakukan sikap moral cara

membantu teman yang membutuhkan bantuan dengan sikap yang

menyenangkan, terampil, dan cekatan.

6) Penyesuaian pola gerakan yaitu memcakup kemampuan

meengadakan penyesuaian dengan lingkunagn dan menyesuaikan

diri dengan hal-hal yang baru.

7) Kreativitas yaitu kemampuan berperilaku yang sesuai dengan siakp

dasar yang dimilikinya sendiri.75

Adapun teknik dan instrumen penilaian kompetensi

keterampilan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, sebagai berikut:

1) Penilaian kerja, siswa mendemonstrasikan suatu kompetensi

tertentu dengan praktek, proyek dan portofolio.

2) Tes praktek, penilaian yang menuntut respons berupa perilaku

yang sesuai dengan tuntutan kompetensi

75 Sunarti dan Selly Rahmawati, Op.Cit., h.16.
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3) Projek, tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan,

pelaksanaan dan pelaporan baik tertulis maupun lisan dalam waktu

tertentu.

4) Portofolio, berupa kumpulan seluruh karya siswa yang bersifat

reflektif-integratif, dapat berbentuk tindakan nyata yang

mencerminkan kepedulian siswa terhadap lingkungannya.

TABEL II.2

TEKNIK DAN INSTRUMENT EVALUASI KETERAMPILAN

Kompetensi Teknik Bentuk instrument

Keterampilan Praktek/kinerja Daftar cek, skala
penilaian

Authentic
assessment

Penelitian/observasi,
situasi kontekstual

Proyek Daftar cek, skala
penilaian

Portofolio Daftar cek, skala
penilaian

Adapun proses evaluasi aspek keterampilan berdasarkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016

tentang Standar Penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1) Menyusun perencanaan evaluasi;

2) Mengembangkan instrument evaluasi;

3) Melaksanakan evaluasi;

4) Memanfaatkan hasil evaluasi;
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5) Melaporkan hasil evaluasi dalam bentuk angka dengan skala 0-100

dan deskripsi.76

4. Pembelajaran Ekonomi

a. Pengertian Pembelajaran

Menurut Syaiful Sagala dalam Ramayulis, pembelajaran

adalah membelajarkan siswa menggunakan aza pendidikan maupun

teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan

pendidikan Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah.

Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan

belajardilakukan oleh peserta didik. Menurut Corey dalam

Ramayulis, pembelajaran adalah  suatu proses dimana lingkungan

seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut

serta dalam tingkah laku dalam kondisi khusus atau menghasilkan

respon terhadap situasi tertentu.77

Pembelajaran menurut Oemar Malik dalam Abdul Majid

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, prosedur, yang saling

mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Pembelajaran menurut Gagne dan Brigga dalam Abdul Majid

adalah rangkaian peristiwa (events) yang mempengaruhi

76 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun
2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan, Bab VI (Prosedur Penilaian)  Pasal 12 ayat 3, h. 9.

77 Ramayulis, Loc.Cit.,h.338-339.
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pembelajaran sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan

mudah.78

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah interaksi

pendidik dengan peserta didik untuk memperoleh suatu perubahan

yang didalamnya meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas,

perlengkapan prosedur, yang saling mempengaruhi dalam mencapai

tujuan pembelajaran sehingga proses belajar dapat berlangsung

dengan mudah.

b. Pengertian Ekonomi

Ekonomi berasal dari bahasa latin yaitu oikonomia yang terdiri

dari dua akar kata yaitu: oikos artinya rumah tangga dan nomos

artinya mengatur. Jadi arti dari oikonomia adalah mengatur rumah

tangga. Pengertian ini bukan hanya sebatas mengatur suatu rumah

tangga saja tetapi juga mengatur perekonomian suatu Negara dan

bangsa secara keseluruhan.79

Menurut Nurasmawi dan Akmal Ilmu ekonomi merupakan

salah satu dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang juga mengalami

pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana tumbuh dan

berkembangnya disiplin ilmu-ilmu social lainnya, seperti sejarah,

politik, sosiologi, antropologi, dan geografi.80

78 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013), h.4.
79 Nurasmawi dan Akmal, Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial (Pekanbaru: Yayasan

Pusaka Riau, 2011), h.64-65.
80 Ibid., h.64.
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Berdasarkan dari beberapa pengertian ekonomi diatas dapat

disimpulkan bahwa pengertian ilmu ekonomi merupakan ilmu yang

mempelajari bagaimana perilaku manusia dalam membuat pilihan

untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya

yang terbatas dari berbagai alternatif.

c. Tujuan mata pelajaran ekonomi

Mata pelajaran ekonomi bertujuan agar siswa memiliki

kemampuan sebagai berikut:

1) Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengaitkan peristiwa

dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-sehari, terutama

yang terjadi dilingkungan individu, rumah tangga, masyarakat dan

Negara.

2) Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi

yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi.

3) Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggung jawab dengan

memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi,

manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bgi diri sendiri, rumah

tangga, masyarakat, dan Negara.

4) Membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai

sosail ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala

nasional maupun internasional.81

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mata

pelajaran ekonomi yang diberikan kepada siswa disebuah lembaga

pendidikan yaitu sekolah, bertujuan untuk menghasilkan siswa yang

81 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Materi Pelatihan Guru Implementasi
Kurikulum 2013 (Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Kebudayaan, 2014), h.20.
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memiliki kemampuan yang tinggi, baik dalam bidang kognitif, efektif,

dan psikomotor. Selain itu, ilmu yang dipelajari diharapkan dapat

bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain dalam menjalankan

kehidupan sehari-sehari.
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B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah

dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum

diteliti oleh orang lain. Penelitian dahulu yang relevan pernah dilakukan oleh:

1. “Implementasi Teknik Evaluasi Portopolio Siswa dalam Pembelajaran

Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Kecamatan

Kampar Timur Kabupaten Kampar oleh Titik Rahayu Tahun 2015”

Penelitian bertujuan mengetahui kemampuan guru pendidikan

ekonomi melakukan teknik evaluasi portofolio dan faktor-faktor apa saja

yang mempengaruhi efektivitas  teknik evaluasi portofolio dalam

pembelajaran ekonomi. Penelitian dilakukan dengan penelitian

denskriptif kuantitatif. Subjek penelitian adalah guru pendidikan ekonomi

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar dan objek penelitian adalah

implementasi teknik evaluasi portofolio dalam pemebelajaran ekonomi di

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar. Hasil Penelitian yang

menunjukkan bahwa Implementasi teknik evaluasi Portopolio siswa

dalam pembelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas 2 Kampar

tergolong “Baik” dengan analisis data terakhir dengan persentase 78%

pada rentang 76%-100%.82

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu mengenai

evaluasi namun yang dilakukan oleh Titik Rahayu menitik beratkan pada

82 Titik Rahayu, Implementasi Teknik Evaluasi Portopolio Siswa dalam Pembelajaran
Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten
Kampar, Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2015.
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implementasi teknik portopolio, sedangkan penelitian yang penulis

lakukan menitik beratkan kepada prinsip-prinsip evaluasi dalam

kurikulum 2013.

2. “Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singingi oleh Yance Ade Putra tahun 2015”.

Penetian dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu

bagaimana kompetensi guru pendidikan agama islam dalam pelaksanaan

evaluasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru

pendidikan agama islam dalam pelaksanaan evaluasi pembelajran. Subjek

penelitian ini adalah guru agama islam dan objek penelitian ini adalah

kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru pendidikan agama

islam. Teknik pengumpulan data menggunakan observas, wawancara dan

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif

dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan

Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

Atas Negeri 1 Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tergolong

“Cukup Baik” dengan analisis data terakhir diperoleh persentase 62,22%

pada rentang 56% - 75%.83

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu mengenai

evaluasi namun yang dilakukan oleh Yance Ade Putra menitik beratkan

pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran, sedangkan penelitian yang

83 Yance Ade Putra, Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Skripsi, UIN
SUSKA Riau, 2014.
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penulis lakukan menitik beratkan kepada prinsip-prinsip evaluasi dalam

kurikulum 2013.

3. “Kemampuan Guru Mendesain Evaluasi Pembelajaran Pada Mata

Pelajaran IPS Terpadu Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tambang

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar oleh Putri Rahayu tahun 2012”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru mendesain

evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran IPS Terpadu di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 4 Tambang tergolong “Kurang Baik/ Rendah”

dengan analisis data terakhir diperoleh persentase 29, 95% pada rentang

56% - 75%.84

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu mengenai

evaluasi namun penelitian yang dilakukan oleh Putri Rahayu menitik

beratkan pada kemampuan guru mendesain evaluasi pembelajaran,

sedangkan penelitian yang penulis lakukan menitik beratkan kepada

prinsip-prinsip evaluasi dalam kurikulum 2013.

84 Putri Rahayu, Kemampuan Guru Mendesain Evaluasi Pembelajaran Pada Mata
Pelajaran IPS Terpadu Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tambang Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar, Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2012.
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C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk memusatkan konsentrasi terhadap

tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk

memfokuskan penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam

memahami konsep-konsep yang ada selain itu juga dimaksudkan untuk

mempermudah dalam pengukurannya.

Penelitian ini berkenaan dengan Prinsip-prinsip evaluasi dalam Proses

Penilaian Kurikulum 2013 Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas

Negeri 5 Pekanbaru. Adapun indikator prinsip-prinsip Evaluasi dalam

Kurikulum 2013 Pembelajaran Ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kontinuitas

a. Guru ekonomi melakukan pre test sebelum memasuki kegiatan inti

pelajaran ekonomi untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki

siswa.

b. Guru ekonomi melakukan post tes dengan memberikan soal dan tugas

setelah pelajaran ekonomi disampaikan untuk mengetahui penguasaan

siswa.

c. Guru ekonomi melakukan evaluasi setiap tatap muka untuk melihat

kemajuan dan perkembangan siswa.

d. Guru ekonomi melakukan kegiatan remedial dan kegiatan pengayaan

untuk mengetahui tingkat kesulitan siswa.
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2. Prinsip Komprehensif

a. Guru ekonomi melaksanakan evaluasi sikap spiritual dan sikap sosial

siswa pada kegiatan pembelajaran.

b. Guru ekonomi sekaligus melaksanakan evaluasi pada kompetensi

pengetahuan dan keterampilan siswa pada kegiatan pembelajaran.

c. Guru ekonomi melaksanakan evaluasi yang mencakup seluruh materi

pembelajaran.

3. Guru ekonomi melaksanakan prinsip adil dan objektif

a. Guru ekonomi memberikan nilai berdasarkan hasil belajar dan

kemampuan siswa.

b. Guru ekonomi melaksanakan evaluasi berdasarkan kriteria kompetensi

siswa yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran.

c. Guru ekonomi mengolah hasil evaluasi berdasarkan aturan dan tolak

ukur dalam penilaian kurikulum 2013.

4. Prinsip Kooperatif

a. Guru ekonomi bekerja sama kepada guru lain dan kepala sekolah

mengenai petunjuk dan teknis untuk melaksanakan kegiatan evaluasi.

b. Guru ekonomi bekerja sama dengan guru lain, wali kelas, dan kepala

sekolah dalam memutuskan dan manafsirkkan hasil evaluasi.

c. Guru ekonomi melaporkan hasil evaluasi kepada siswa sekaligus orang

tua siswa mengenai perkembangan yang dicapai siswa.
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5. Prinsip Praktis

a. Guru ekonomi menjelaskan dan memberikan petunjuk mengenai tata

cara test yang diberikan kepada siswa.

b. Guru ekonomi memberikan test dengan menggunakan bahasa yang

mudah dipahami, tidak mengandung penafsiran ganda, dan sesuai pada

tingkatan pendidikannya.

c. Guru ekonomi mengalokasikan waktu evaluasi sesuai dengan tingkat

kesukaran test dan bobot test yang diberikan kepada siswa.


