
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berguna untuk memberikan kerangka dasar teori yang

menjadi lanadasan penelitian sehingga mampu menjawab persoalan secara

teoritis. Dari kerangka teoritis kemudian dikembangkan konsep operasionalnya

menjadi acuan pemecahan permasalahan di lapangan.

1. Kemampuan Guru Dalam Penilaian

a. Pengertian Kemampuan Guru

Saat ini, dalam segi kurikulum salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dimana faktor yang

penting dalah faktor guru. Sebab sebaik  apapun suatu kurikulum dan

sistem pendidikan, tanpa kualitas guru yang baik, maka semua itu tidak

akan membuahkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu guru diharapkan

memiliki kemampuan (kopemtensi) yang diperlukan untuk melaksanakan

tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Kemampuan berasal dari “mampu” yang artinya bisa melakukan

sesuatu, kuasa atau sanggup melakukan sesuatu. Kata mampu kemudian

mendapat awalan ke- dan akhiran –an menjadi kemampuan. Yang berarti

kecakapan, kesanggupan dan kebolehan, melakukan sesuatu.1

1JS. Badudu, Kamus Bahasa Indonesia, Sinar Baru,  Jakarta: 1948. Hal. 854
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Kemampuan guru dalam arti umum adalah perilaku rasional untuk

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang

diharapakan. Sedangkan dalam konteks keguruan, kemampuan tersebut

diterjemahkan sebagai gambaran hakekat kualitatif dan prilaku guru yang

nampak sangat berarti.2

Menurut M. Ali, kemampuan menyelenggarakan proses

pembelajaran merupakan salah satu persyaratan utama seorang guru

dalam menyampaikan hasil yang lebih dari pengajaran yang

dilaksanakan.3 AD, Rojioker, memberi pengertian tentang kemampuan

ialah satu hal yang dapat dipelajari serta diterapkan atau diperaktikan

oleh setiap guru. Guru yang profesional pada intinya adalah guru yang

memiliki kopemtensi (kemampuan) dalam melakukan tugas pendidikan

dan pengajaran. Kopetensi berasal dari kata competency, yang berarti

kemampuan dan kecakapan. Sedangkan menurut Oemar Hamalik,

Kompetensi (kemampuan) ialah daya cakap, daya rasa dan daya tindak

seseorang yang siap diaktualisasikan ketika menghadapi tantangan

kehidupannya, baik pada masa kini maupun masa akan datang.4

Berdasarkan definisi diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan kemampuan guru adalah kesanggupan dan kecakapan

dalam menjalankan tugas bagi seorang guru. Dengan demikian, suatu

kemampuan dalam profesi keguruan akan dicerminkan pada kemampuan

2 Wijaya dan Tabrani Rusyan, Op. Cit,. Hal.7
3 M Ali, Op. Cit, Hal. 8
4 Oemar Hamalik, pendidikan guru berdasarkan pendekatan kompetensi, Bumi Aksara,

jakarta: 2004. Hal.19



pengalaman dari kompetensi keguruan itu sendiri. Jadi kemampuan

(kompetensi) guru adalah kemampuan seseorang guru dalam

melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggungjawab dan layak

atau kemampuan  dan kewenangan  guru dalam melaksanakan profesi

keguruannya. Atau seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada

dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan

efektif.

b. Urgensi Kemampuan (kompetensi) Guru

Masalah kompetensi guru merupakan hal yang urgen yang harus

dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang

tampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu

melakukan social adjusment dalam masyarakat. Kompetensi sangat

penting dalam rangka menyusun kurikulum. Ini dikarenakan kurikulum

pendidikan haruslah disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh

guru. Tujuan, program pendidikan, sistem penyampaian, evaluasi dan

sebagainya hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar relevan

dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. Dengan demikian

diharapkan guru tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab

dengan sebaik mungkin.5

Hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa, kompotensi

(kemampuan) guru berberan penting. Proses belajar mengajar dan hasil

belajar siswa, bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi

5Ibid, Hal. 36



kurikulum, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru

yang mengajar dan membimbing para siswa. Guru yang berkompeten

akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar siswa berada

pada tingkat optimal.

c. Macam-macam kemampuan guru

Secara umum guru harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki

capability dan loyaliti, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam

bidang ilmu yang diajarkan, memiliki kemampuan teoritik tentang

mengajar yang baik dan memulai perencanaan, implementasi sampai

evaluasi dan memiliki loyalitas keguruan, yakni terhadap tugas-tugas

yang tidak semata didalam kelas, tapi sebelum dan sesudah kelas.6

Kedua kategori, capability dan loyaliti tersebut terkandung dalam

macam-macam kompetensi (kemampuan) guru. Kompetensi

(kemampuan) guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,

kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional.

1) Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan modal dasar bagi guru

dalam menjalankan tugas dan keguruan secara profesional.

Kompetensi kepribadian menunjuk perlunya struktur kepribadian

dewasa yang mantap, susila, dinamik (reflektif serta berupaya untuk

maju) dan bertanggungjawab.

2) Kompetensi sosial

6 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Prenada Media, Jakarta:2004. Hal. 112-113



Kompetensi sosial dimaksudnya bahwa guru mampu

memfungsikan dirinya sebagai mahluk sosial dimasyarakat dan

lingkungan sehingga mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang

tua dan wali peserta didik, serta masyarakat disekitar.7

3) Kompetensi Profesional

Dalam standar nasioanl pendidikan, kompetensi pendidikan

adalah kemampuan penguasaan materi  pembelajaran secara luas dan

mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi

standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional

pendidikan.

4) Kompetensi pedagogik

Pedagogik adalah Kemampuan mengelola pembelajaran peserta

didik.8 pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Misalnya kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa,

salah satu contoh kemampuan pedagogik.

Menurut B. Suryo Subroto menyatakan bahwa kemampuan guru

dalam mengelola proses belajar mengajar dikelompokkan menjadi

tiga, yaitu9:

a) Kemampuan merencanakan pengajaran

7 E. Mulyasa , Op. Cit,Hal. 4
8Asrarun Ni’am, Membangun Profesional Guru, Elsas, Jakarta: 2006. Hal. 199
9Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, Rineka Cipta jakarta: 1994 Hal.26-
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b) Kemampuan melaksanakan proses belajar mengajar

c) Kemampuan mengevaluasi atau menilai pelajaran

2. Penilaian

a. Pengertian Penilaian

Penilaian dari bahasa adalah proses menentukan nilai suatu objek

untuk dapat menentukan suatu nilai atau harga suatu objek diperlukan

adanya ukuran atau kriteria. Penilaian adalah upaya atau tindakan untuk

mengetahui sejauh mana tujuan yang telah diterapkan itu tercapai atau

tidak. Dengan kata lain, penilian berfungsi sebagai alat mengetahui

keberhasilan proses dan hasil belajar siswa.10

Penilaian pendidikan adalah penilaian tentang perkembangan dan

kemajuan murid yang berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran

yang disajikan kepada mereka serta nilai-nilai yang terdapat didalam

kurikulum.11

Penilaian berhubungan dengan pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan diambil dari nilai. Skor pengukuran hasil belajar

menjadi bermakna dan dapat digunakan untuk menjadi keputusan setelah

diubah menjadi nilai. Dengan demikian penilaian adalah proses

memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan

kriteria tertentu.12

10Nana Sudjana, Op. Cit, Hal.3
11Nasrun Harahap dkk, Tehnik Penilaian Hasil Belajar, Bulan Bintang, Jakarta: 1997 Hal.
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12Ibid. Hal.3



b. Fungsi Penilaian

1) Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan intruksional. Dengan

fungsi ini maka penilaian harus mengacu kepada rumusan-rumusan

fungsi intruksional.

2) Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbikan

mungkin dilakukan dalam hal tujuan intruksional, kegiatan belajar

siswa, strategi belajar guru.

3) Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para

orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan

kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk

nilai-nilai prestasi yang dicapainya.13

c. Tujuan Penilaian

1) Mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui

kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata

pelajaran yang ditempuhnya. Dengan pendeskripsian kecakapan

tersebut dapat diketahui pula posisi kemampuan siswa dibandingkan

siswa yang lain.

2) Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran disekolah,

yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku

para siswa kearah tujuan pendidikan yang diharapkan. Keberhasilan

pendidikan dan pengajaran penting artinya mengingat  peranannya

sebagai upaya memanusiakan atau membudayakan manusia, dalam

13Nana Sudjana, Op. Cit, Hal.3



hal ini para siswa agar menjadi manusia yang berkualitas dalam aspek

intelektual, sosial, emosional, moral, dan keterampilan.

3) Menentukan tindak lanjut penilaian, yakni melakukan perbaikan dan

penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta

strategi pelaksanaannya. Kegagalan para siswa dalam hasil belajar

yang dicapainya hendaknya tidak dipandang sebagai kekurangan pada

diri siswa semata-mata, tetapi juga dapat disebabkan oleh program

pengajaran yang diberikan kepadanya atau oleh kesalahan strategi

dalam melaksanakan program tersebut. Misalnya kekurangtepatan

dalam memilih dan menggunakan metode mengajar dan alat bantu

pengajaran.

4) Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak sekolah

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud

meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa. Dalam

mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang telah dicapainya, sekolah

memberikan laporannya sebagai kekuatan dan kelemahan

pelaksanakaan sistem pendidikan dan pengajaran serta kendala yang

dihadapinya.14

d. Jenis Penilaian

Di lihat dari fungsinya jenis penilaian ada beberapa macam, yakni

penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostic, penilaian

selektif dan penilaian penempatan.15

14Ibid, Hal.4
15Ibid,  Hal.5



1) Penilaian formatif

Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada

akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan

proses belajar mengajar itu sendiri. Dengan demikian, penilaian

formatif berorientasi pada proses belajar-mengajar. Dengan penilaian

formatif diharapkan guru dapat memperbaiki program  pengajaran dan

strategi pelaksanaannya.

2) Penilaian sumatif

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir

unit program, yaitu akhir catur wulan, akhir semester, dan akhir tahun.

Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa

yakni seberapa jauh tujuan-tujuan kurikulum dikuasai oleh para siswa.

Penilaian ini berorientasi kepada produk, bukan kepada proses.

3) Penilaian Diagnostik

Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk

melihat kelemahan-kelemahan serta faktor penyebabnya. Penilaian ini

dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial

(remedial teaching), menemukan kasus-kasus. Soal-soal tentunya

disusun agar dapat ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi

oleh para siswa.16

Penilaian Diagnotif dapat dilakukan dengan berbagai tipe tes

yang dapat diklasifikasikan kepada tiga, yaitu:

16Ibid. Hal. 5



a) Tes perbuatan yaitu tes ulangan yang menuntut agar pelajar

melakukan keterampilan tertentu atau perbuatan-perbuatan dalam

mengerjakannya.

b) Tes verbal yakni tes atau ulangan yang menentukan agar para siswa

menggunakan bahasa dan mengerjakannya.

c) Tes lisan yang pada umumnya, yang dimaksud tes lisan adalah tes

atau ulangan yang pertanyaannya dikemukakan secara lisan dan

demikian pula jawabannya.17

4) Penilaian selektif

Penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk

keperluan seleksi misalnya ujian saringan masuk ke lembaga

pendidikan tertentu.

5) Penilaian penempatan adalah penilaian yang ditujukan untuk

mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program

belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum

memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan perkataan lain,

penilaian ini berorientasi kepada kesiapan siswa untuk menghadapi

program baru dan kecocokan program belajar dengan kemampuan

siswa.18

e. Prinsip dan Prosedur Penilaian

Mengingat pentingnya penilaian dalam menentukan kualitas

pendidikan, maka upaya merencanakan dan melaksanakan penilaian

17Kartini Kartono, Bimbingan Belajar Di SMA dan Perguruan Tinggi, CV. Rajawali,
1985, Hal. 32-33

18Nana Sudjana, Loc. Cit.



hendaknya memperhatikan beberapa prinsip dan prosedur antara lain

sebagai berikut:

1) Dalam penilaian hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa,

sehingga jelas abilitasnya yang harus dinilai, materi penilaian, alat

penilaian dan interpretasi hasil penilaian. Sebagai patokan atau rambu-

rambu dalam merancang penilaian hasil belajar adalah kurikulum

yang berlaku dan buku pelajaran yang digunakan. Dalam kurikulum

hendaknya dipelajari tujuan-tujuan kurikulum dan tujuan

instruksionalnya, pokok bahasan yang diberikan, ruang lingkup dan

urutan penyajian, serta pedoman bagaimana pelaksanaan.

2) Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses

belajar mengajar. Artinya, penilaian senantiasa dilaksanakan pada

setiap saat proses belajar mengajar sehingga pelaksanaaannya

berkesinambungan. “tiada proses belajar mengajar tanpa penilaian”

hendaknya dijadikan semboyan bagi setiap guru. Prinsip ini

mengisyaratkan pentingnya penilaian formatif sehingga dapat

bermanfaat baik bagi siswa maupun guru.

3) Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian

menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya.

Penilaian harus menggunakan alat penilaian dan sifatnya

komprehensif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotoris. Demikian

pula dalam menilai aspek kognitif, sebaiknya dicakup semua aspek,



yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sistematis, dan

evaluasi secara seimbang.

4) Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindakan lanjutan.

Data hasil penilaian sangat bermanfaat bagi guru maupun bagi siswa.

Oleh karena itu perlu dicatat secara teratur dalam catatan khusus

mengenai kemajuan siswa. Demikian juga dalam hasil penilaian harus

dapat ditafsirkan sehingga guru dapat memahami para siswanya,

terutama prestasi dan kemampuan yang dimilikinya. Hasil penilaian

hendaknya dijadikan sebagai penyempurnaan program pengajaran,

memperbaiki kelemahan-kelemahan pengajaran, dan memperbaiki

bimbingan pengajaran pada siswa yang memerlukannya. Ada

beberapa langkah yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan

proses penilaian hasil belajar, yakni:

a) Merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pengajaran

b) Mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan

silabus mata pelajaran.

c) Menyusun alat-alat penilaian, baik tes maupun non tes, yang cocok

digunakan dalam menilai jenis-jenis tingkah laku yang tergambar

dalam tujuan pelajaran.

d) Menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian

tersebut, yakni untuk kepentingan mendeskripsikan kemampuan

siswa, kepentingan perbaikan pengajaran, kepentingan bimbingan



belajar, maupun kepentingan laporan pertanggungjawaban

pendidikan.

Kaitannya dengan penyusunan alat-alat penilaian (butir 3

diatas) ada beberapa langkah yang harus ditempuh, yakni:

1. Menelaah kurikulum dan buku pelajaran yang dapat ditentukan

lingkup pertanyaan, terutama materi pelajaran, baik luasnya

maupun kedalamannya.

2. Merumuskan tujuan instruksional khusus sehingga jelas betul

abilitas yang harus dinilainya. Tujuan instruksional khusus

harus dirumuskan secara operasional, artinya bisa diukur

dengan alat penilaian yang biasa digunakan.

3. Membuat kisi-kisi atau blueprintalat penilaian. Dalam kisis-

kisi harus tampak abilitas yang diukur serta proporsinya,

artinya bisa diukur dengan alat penilaian yang digunakan,

jumlah soal atau pertanyaan, dan perkiraan waktu yang

diperlukan untuk mengerjakan soal tersebut.

4. Menyusun atau menulis soal-soal berdasarkan kisi-kisi yang

telah dibuat. Dalam menulis soal, perhatikan peraturan-

peraturan yang berlaku.

5. Membuat dan menentukan kunci jawaban soal.19

19Ibid. Hal. 8-10



f. Landasan Yuridis-Formal Sitem Evaluasi dan standar Penilaian

Peraturan Pemerintah R.I. No.19/2005 tentang standar Nasional

Pendidikan.20Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1,

dikemukakan:Ayat (11): standar penilaian pendidikan adalah standar

nasioanal pendidikan yang berkaiatan dengan mekanisme, prosedur,

instrument penilaian hasil belajar peserta didik.Ayat (17): penilaian

adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur

pencapaian hasil belajar peserta didik.

Selanjutnya, dalam Bab IV tentang standar proses, pasal 19 ayat

3, bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya

proposes pembelajaran yang efektif dan efisien. Secara teknis, penilaian

ini diatur dalam bab IV pasal 22, yaitu:

Ayat (1): penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud

dalam pasal 19 ayat 3 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

menggunakan berbagai teknik sesuai dengan kompetensi dasar yang

harus dikuasai.

Ayat (2): teknik penilaian sebagaimana pada ayat (1) dapat

berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan

atau kelompok.Khusus mengenai Standar Penilaian Pendidikan diatur

dalam Bab X, yaitu:

20Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2012. Hal. 45



Pasal 63 ayat (1): penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah terdiri atas:21

1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik

2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan

3) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

g. Alat Penilaian

Pengertian umum, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk

mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai

tujuan secara lebih efektif  dan efisien.kata alat dapat juga dikenal

dengan “intrumen”.22 Dengan demikian maka alat penilaian juga dikenal

dengan instrum en penilaian.

Alat penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes dan

bukan tes (nontes). Tes ini ada yang diberikan secara lisan (menurut

jawaban secara lisan), ada tes tulisan (menurut jawaban dalam bentuk

perbuatan). Soal-soal tes ada yang disusun dalam bentuk objektif, ada

juga dalam bentuk esai atau uraian. Sedangkan bukan tes sebagai alat

penilaian mencakup observasi, kuesioner, wawancara, skala, sosiometri,

studi kasus.

Tes hasil belajar ada yang sudah dibakukan (standardized tests),

ada pula yang dibuat guru, yakni tes yang tidak baku. Pada umumnya

penilaian hasil belajar disekolah menggunakan tes buatan guru, masih

sangat langka sebab membuat tes baku memerlukan beberapa kali

21Ibid, Hal. 46
22Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), PT Bumi

Aksara, Jakarta: 2007.  Hal. 25-26



percobaan dan analisis dari segi reliabilitas dan validitasnya. Disamping

itu tes sebagai penialaian hasil belajar ada yang sifatnya speed tests

(mengutamakan kecepatan) dan ada pula yang sifatnya power tests

(mengutamakan kekuatannya). Tes objektif pada umumnya termasuk

kedalam speed tests, sedangkan tes esai termasuk kedalam power tests.

Dilihat dari dari objek yang dinilai atau penyajiannya ada tes yang

bersifat individual dan tes yang bersifat kelompok.23

Menyusun alat-alat penilaian ada beberapa langkah yang harus

ditempuh, yakni:

1) Menelaah kurikulum dan buku pelajaran agar dapat ditentukan

lingkup pertanyaan, terutama materi pelajaran, baik luasnya maupun

kedalamannya

2) Merumuskan tujuan instruksional khusus sehingga jelas betul abilitas

yang harus dinilainya. Tujuan instruksional khusus dirumuskan secara

operasional, artinya bisa diukur dengan alat penilaian yang bisa

digunakan.

3) Membuat kisi-kisi atau blueprint alat penilaian. Dalam kisi-kisi harus

tampak abilitas yang diukur serta proporsinya, lingkup materi yang

diujikan serta proporsinya, tingkat kesulitan soal dan proporsinya,

jenis alat penilaian yang digunakan, jumlah soal atau pertanyaan, dan

perkiraan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan soal tersebut

23Nana Sudjana, Op. Cit, Hal. 5-6



4) Menyusun  atau menulis soal-soal berdasarkan kisi-kisi yang telah

dibuat. Dalam menulis soal perhatikan aturan-aturan yang berlaku

5) Membuat dan menentukan kunci jawaban.24

h. Kualitas Alat Penilaian

Keberhasilan mengungkapkan hasil dan proses belajar siswa

sebagaimana adanya (objektivitas hasil penilaian) sangat bergantung

pada kualitas alat penilaiannya disamping pada cara pelaksanaannya.

Suatu alat penilaian mempunyai kulitas yang baik apabila alat

tersebut memiliki atau memenuhi dua hal, yakni ketepatannya atau

validitasnya dan ketetapan atau reliabilitasnya.25

1) Validitas

Validitas berkenaan dengan ketetapan alat penilaian terhadap

konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya

dinilai.

a) Validitas isi

Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian

dalam mengukur isi yang seharusnya. Artinya, tes tersebut mampu

ngungkapkan isi suatu konsep atau variable yang hendak diukur.

Misalnya tes hasil belajar IPS Terpadu harus bisa mengungkapkan

isi bidang studi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara

menyusun tes yang bersumber dari kurikulum bidang studi yang

hendak diukur.

24 Nana Sudjana, Op. Cit, Hal 10
25Ibid, Hal. 12



Kendatipun demikian tes hasil belajar tidak mungkin dapat

mengungkapkan materi yang ada dalam bidang studi tertentu

sekalipun hanya untuk satu semester. Oleh sebab itu harus diambil

sebagian dari materi dalam bentuk sampel tes. Sampel harus dapat

mencerminkan materi yang terkandung dalam seluruh materi

bidang studi. Cara yang ditempuh dalam menetapkan sampel tes

adalah memilih konsep-konsep materi yang esensial.

b) Validitas bangun pengertian (construc validity)

Validitas bangun atau bangun pengertian berkenaan dengan

kesanggupan alat penilaian untuk mengukur pengertian-pengertian

yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Pengertian-

pengertian yang terkandung dalam konsep kemampuan, minat,

sikap dalam berbagai bidang kajian harus jelas apa yang hendak

diukurnya. Konsep-konsep tersebut masih abstrak, memerlukan

penjabaran yang lebih spesifik sehingga mudah diukur. Ini berarti

setiap konsep harus dikembangkan indikator-indikatornya. Dengan

adanya indikator disetiap konsep, bangun pengertian akan tampak

sehingga mudah dalam menetapkan alat penilaian.

Cara lain untuk menetapkan validitas bangunan pengertian

suatu alat penilaian adalah menghubungkan (korelasi) alat

penilaian yang dibuat dengan alat penilaian yang sudah baku

(standarized) seandainya telah ada yang baku. Bila menunjukan

koefisien korelasi yang tinggi, maka alat penilaian tersebut

memenuhi validitasnya.



c) Validitas Ramalan

Dalam validitas ini yang diutamakan bukan isi tes, melainkan

kriterianya, apakah alat penilaian tersebut dapat digunakan untuk

meramalkan suatu ciri, perilaku tertentu, atau kriteria tertentu yang

diinginkan. Misalnya alat penilaian motivasi belajaar, apakah dapat

digunakan untuk meramal prestasi belajar yang dicapai. Validitas

isi dan validitas bangun pengertian mutlak diperlukan dan bisa

diupayakan tanpa melakukan pengujian secara statistik.

d) Validitas kesamaan (councurrent validity)

Validitas kesamaan suatu tes artinya membuat tes yang

memiliki persamaan dengan tes sejenis yang telah ada atau yang

telah dilakukan. Kesamaan tes terlingkupnya abilitas yang

diukurnya, sasaran atau objek yang diukurnya, serta waktu yang

diperlukan. Validitas kesamaan suatu tes adalah melalui indeks

korelasi berdasarkan perhitungan korelasi. Apabila menunjukan

indeks korelasi yang cukup tinggi, yakni mendekati angka satu

(korelasi sempurna), berati tes yang disusun tersebut memiliki

validitas kesamaan.

2) Reliabilitas

Realibilitas penilaian adalah ketetapan alat tersebut dalam

menilai apa yang dinilainya. Artinya kapanpun alat penilaian tersebut

digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama.

Tes hasil belajar dikatakan tetap apabila hasil pengukuran saat

ini menunjukan kesamaan hasil pada saat yang berlaianan waktunya

terhadap siswa yang sama. Kendatipun demikian, masih mungkin



terjadi perbedaan hasil untuk hal-hal tertentu akibat faktor kebetulan,

selang waktu atau terjadinya perubahan pandangan siswa pada soaal

yang sama. Jika ini terjadi, kelemahan terletak pada tes itu, yang tidak

memiliki kepastian jawaban atau meragukan siswa. Di lain pihak

perbedaan hasil penilaian bukan karna disebabkan alat penilaiannya,

melainkan oleh kondisi yang terjadi pada diri siswa. Misalnya keadaan

fisik dalam keadaan sakit, atau  motivasi pada saat tes pertama

berbeda dengan tes yang kedua.

Atas dasar itu perbedaan hasil penilaian pertama dengan hasil

penilaian kedua bisa terjadi akibat perubahan pada diri subjek yang

dinilai atau oleh faktor yang berkaitan dengan pemberian tes itu

sendiri. Hal in tidak mengherankan dan sudah umum terjadi, yang

sering dinyatakan dengan istilah kesalahan penilaian. Ini berarti skor

hasil penilaian pertama dengan skor penilaian kedua dengan subjek

yang sama, terjadi kesalahan pengukuran yang dimungkinkan oleh

faktor-faktor diatas. Oleh karenanya, setiap skor penilaian

menghasilkan dua bagian, yakni hasil penilaian pertama disebut skor

sejati, dan hasil penilaian berikutnya terhadap subjek yang sama, yang

mengandung hasil skor plus kesalahan penilaian.

Indeks realibilitas alat penilaian dapat dicari dengan

m`engorelasikan skor-skor yang diperoleh dari hasil penilaian yang

berulang-ulang pada waktu yang berbeda atau dengan kelompok

pertanyaan yang sepadan. Prosedur ini dilakukan dengan memberikan

tes dua kali, kepada subjek yang sama pada waktu yang berbeda. Cara



kedua adalah membagi tes menjadi dua bagian yang sama atau yang

setaraf untuk melihat ketetapan tes tersebut. Cara pertama dikenal

dengan tes ulang (resert) dan tes kedua dikenal dengan pecahan

sebanding atau setara.

i. Fungsi dan Tujuan Penilaian

Penilaian merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi

siswa. Melalui penilaian siswa akan mendapatkan informasi tentang

efektivitas pembalajaran yang dilakukan. Dan hasil penilaian siswa akan

dapat menentukan harus bagaimana proses pembelajaran yang perlu

dilakukan.

1) Penilaian merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana

ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang ditentukan. Siswa

akan tahu bagian mana yang perlu dipelajari lagi dan bagian mana

yang tidak perlu dipelajari lagi.

2) Informasi hasil penilaian dapat digunakan oleh siswa secara individual

dengan mengambil keputusan, yaitu untuk menentukan masa depan

sehubungan dengan pemilihan bidang pekerjaan serta pengembangan

karier.26

Menurut Suharsimi Arikunto fungsi penialaian adalah:

a) Mengetahui kemajuan peserta didik

b) Mengetahui kedudukan masing-masing individu peserta didik

dalam kelompoknya

26Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain sistem pembelajaran, Alfabeta, Bandung:
2008. Hal. 339



c) Mengetahui kelemahan-kelemahan dalam cara belajar mengajar

d) Memperbaiki proses belajar mengajar

e) Menentukan kelulusan peserta didik.27

Tujuan penilaian dapat kita lihat dari ungkapan Wayang Nur

Kencana dalam Evaluasi Pendidikan Yaitu:

Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui atau

mengumpulkan informasi tentang taraf perkembangan dan kemajuan

yang diperoleh siswa dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam kurikulum. Disamping itu agar pendidikan dan guru

dapat memulai daya guna pengalaman serta kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan sekaligus mempertimbangkan hasilnya.28

Hasil pembelajaran IPS Terpadu tersebut sebelumnya dinilai

melaui penilaian atau tes hasil belajar oleh guru sehingga dapat

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam proses

pembelajaran IPS Terpadu. Tes hasil belajar berarti memeriksa hasil

belajar yang dicapai oleh murid, hasil belajar itu berupa kemampuan

murid tersebut.29

3. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar yang diinginkan pada pembelajaran disekolah pada

mata pelajaran IPS Terpadu ialah meningkat dari yang sebelumnya.

27Suharsimi Arikunto, Op. Cit, Hal. 10
28Wayang Nurkencana dan P.P.N Sumartana, Evaluasi Pendidikan, Usaha Nasional,

Surabaya: 1980. Hal. 3
29Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Karya Remaja Rosda, Bandung:

2003. Hal.78



Mulyasa menyatakan bahwa “hasil belajar tergantung pada cara-cara yang

belajar yang digunakan, dengan menggunakan cara belajar yang efisien

akan meningkatkan hasil belajar”.30 Salah satu indikator keberhasilan

tujuan pembelajaran IPS Terpadu adalah skor hasil belajara IPS Terpadu

setelah siswa mengikuti proses belajar. Hakikat hasil belajar yang dapat

mewujudkan tujuan pebelajaran IPS Terpadu adalah perubahan tingkah

laku siswa yang mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor.

Menurut Gagne dalam Dimyati dan Mujiono, hasil belajar berupa

kemampuan berfikir, yakni setelah belajar orang memiliki keterampilan,

sikap dan nilai. Hasil belajar merupakan akibat dari suatu proses belajar

siswa dan proses mengajar guru.31

Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai

tujuan pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang

dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.32 Ini

berarti bahwa berhasil  atau gagalnya tujuan pembelajaran sangat

tergantung pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan

secara optimal  akan memeberikan hasil yang optimal pula, hal tersebut

disebabkan antara proses pembelajaran dengan hasil belajar berbanding

lurus, ini berarti semakin optimal proses pembelajaran yang dilakukan

maka semakin optimal pula hasil yang diperoleh.

Sesuatu yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan

perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar.

30Mulyasa, Op. Cit, Hal.195.
31 Dimyati dan Mujiono, Op. Cit, Hal. 20
32Nana Sudjana, Op. Cit, Hal. 22



Menurut Nana Sudjana, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Apabila seorang peserta

didik menguasai suatu materi maka hasil belajarnya akan meningkat.33

Winkel menjelaskan bahwa seseorang dikatakan berhasil dalam

belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku pada dirinya dan perubahan

ini terjadi karena latihan dan pengalaman yang telah dialaminya.34

Menurut Arikunto bahwa hasil belajar merupakan cermin kualitas

suatu sekolah. Apabila guru mengadakan penilaian akan diketahui pula

kondisi belajar yang harus diciptakan sekolah sesuai dengan harapan atau

belum. Hasil belajar dapat diukur dengan angka-angka yang bersifat pasti,

tetapi dapat juga diamati dari perubahan tingkah laku siswa. Tujuan

pembelajaran harus benar-benar diamati oleh guru agar pada akhir proses

belajar mengajar guru dapat mengadakan penilaian apakah tujuan

pembelajaran sudah tercapai.35

Penulis menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah

laku yang terjadi pada siswa dalam arti yang luas yaitu mencakup bidang

kognitif, apektif, dan psikomotor, dan hasil belajar siswa atau kemampuan

yang dicapainya dapat disimpulkan dalam bentuk angka atau skor. Hasil

belajar merupakan fakror yang penting dalam pendidikan, dimana secara

umum hasil belajar selalu dipandang sebagai perwujudan nilai yang

diperoleh siswa melalui proses pembelajaran.

33Nana Sudjana, Dasar-dasar belajar mengajar, Sinar Baru Algesindo, Jakarta: 2005.
Hal. 76

34 Winkel, Psikologi Pengajaran, Gramedia, Jakarta: 1996. Hal. 53
35 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, Hal. 68



b. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar

Secara umum hasil belajar yang diperoleh siswa setelah proses

pembelajaran berlangsung dipengaruhi oleh tiga faktor:

1) Faktor internal

Faktor internal siswa dalah faktor yang berasal dari dalam diri

siswa, yaitu aspek fisiologi dan psikologi. Aspek fisiologi adalah aspek

yang menyangkut kondisi fisik siswa, sedangkan aspek psikologi

meliputi tingkatan kecerdasan, minat, bakat, motivasi dan kemampuan

pengetahuan siswa.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar siswa, yakni

keadaan lingkungan disekitar siswa baik itu lingkungan sosial yang

meliputi guru, staf administrasi, teman-teman sekelas dan masyarakat

maupun lingkungan non sosial meliputi gedung sekolah, tempat tinggal

siswa, perpustakaan, alat-alat pratikum dan prasarana lainnya.

3) Faktor pendekatan belajar

Faktor pendekatan belajar adalah jenis upaya belajar siswa yang

meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan

pembelajaran.36

Menurut Slameto, hasil belajar itu dipengaruhi oleh dua faktor,

yaitu:

36Thursan, Belajar Secara Efektif, Puspa Swara, Jakarta: 2004. Hal. 11



a) Faktor Intern

Kondisi psikologis akan berpengaruh terhadap hasil belajar

yang dihasilkan seseorang seperti:

1) Minat

Minat adalah kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan

dan mengenang beberapa yang diminati seseorang, diperhatikan

terus manerus dan disertai dengan rasa senang. Minat besar

pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran tidak

sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar, karena

bila bahan pelajaran tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa

tidak akan belajar sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tariknya.

2) Motif

Motif yang sangat kuat diperlukan dalam belajar. Motif ini

terbentuk dengan adanya latihan-latihan dan pengaruh lingkungan

yang memperkuatnya.

3) Kematangan

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam

pertumbuhan seseorang. Kematangan belum berarti anak dapat

melaksanakan kegiatan secara terus-menerus, untuk itu diperlukan

latihan-latihan dan pelajaran.

Perhatian siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan

yang dipelajari, agar memperoleh hasil yang baik. Jika pelajaran



tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan sehingga

siswa tidak suka belajar lagi.

b) Faktor Eksteren

Faktor ekteren ini merupakan berbagai kondisi diluar siswa dan

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, yang meliputi:

1) Faktor keluarga

Cara orang tua mendidik anak, besar pengaruhnya terhadap

hasil belajar.

2) Faktor sekolah

Hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa dari pihak

sekolah, seperti: metode mengajar, kurikulum, disiplin sekolah

dan tugas rumah yang terlalu banyak.

3) Faktor masyarakat

Berbagai hal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa

yang bersumber dari masyarakat seperti: kegiatan siswa dan

masyarakat, media masa, teman bergaul serta bentuk kehidupan

masyarakat.37

c. Indikator Hasil Belajar

Hasil belajar selalu dihasilkan pada setiap proses pembelajaran,

masalahnya sekarang adalah sampai ditingkat manakah hasil belajar yang

telah dicapai, untuk menjawab permasalahan itu, Djamarah memberikan

37Slameto, Op. Cit, Hal. 54



tolak ukur dalam menentukan tingkat keberhasilan pembelajaran.

Adapun tingkat keberhasilan tersebut adalah:

1) Istimewa atau maksimal : Apabila seluruh bahan pelajaran yang dia

jarkan itu dapat dikuasai oleh siswa.

2) Baik sekali atau optimal : Apabila sebagian besar (76% sampai 99%)

bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.

3) Baik atau minimal : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya

(60% sampai 75%) saja yang dikuasai oleh siswa.

4) Kurang : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60%

dikuasai oleh siswa.38

Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabia telah memiliki

indikator sebagai berikut  :

a) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai

prestasi yang tinggi, baik secara individual maupun kelompok.

b) Prilaku yang digariskan dalam Tujuan Pengajaran/ Intruksional

Khusus (TIK) telah dicapai  oleh siswa, baik secara individual

maupun kelompok.39

4.  Hubungan Kemampuan Guru dalam Penilaian dengan Hasil Belajar

Siswa

Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi atau kemampuan

guru erat kaitannya dengan masalah hasil belajar siswa. Kompetensi atau

kemampuan guru salah satu yang mempengaruhi hasil belajar siswa

38Syaiful Bahri Djamarah.Op. Cit, hlm. 107.
39Ibid, hlm, 105.



tersebut. Karena itu, kualitas kompetensi guru mempunyai peranan yang

sangat penting dalam proses interaksi belajar mengajar. Hal ini berarti

berkualitas tidaknya hasil belajar siswa atau prestasi belajar siswa,

kompetensi guru ikut menetukan selain ditentukan oleh faktor-faktor

lainnya seperti lingkungan keluarga, fasilitas, intelegensi dan minat siswa

itu sendiri sebagai individu. Akhir  dari proses interaksi belajar mengajar

diharapkan siswa merasakan perubahan-perubahan dalam dirinya. Untuk

memahami perubahan-perubahan yang terjadi itu dapat dilihat dari

jangkauan kemampuan seperti kognitif dominan, afektif dominan, dan

psychomotorik dominan.40

Penanaman nilai-nilai inilah yang menjadi tujuan sentral dalam

proses interaksi belajar mengajar. Hal ini tidak mudah bila guru tidak

memiliki kompetensi atau kemampuan . disinilah kompetensi atau

kemampuan diperlukan dalam mengelola interaksi belajar mengajar. Bila

seorang guru berhasil mengelola interaksi belajar mengajar, tujuan

instruksionalpun akan tercapai. Keberhasilan ini akan terlihat, setelah

diadakan penilaian, baik dalam bentuk test formatif maupun test sumatif.

Dari penjelasan diatas jelaslah, kompetensi atau kemampuan guru adalah

salah satu unsur yang sangat berperan terhadap keberhasilan belajar siswa.

Dengan kata laian, tinggi rendahnya prestasi atau hasil belajar siswa

dipengaruhi oleh kompetensi atau kemampuan guru selain faktor lainnya. 41

40Saiful Bahri Djamarah, Op. Cit. Hal.
41Ibid. Hal. 17



Jadi sudahlah jelas bahwa hasil belajar siswa atau prestasi adalah

hasil penilaian pendidikan tentang kemajuan siswa setelah melakukan

aktivitas belajar. Ini berarti hasil belajar siswa atau prestasi siswa tidak akan

bisa diketahui tanpa dilakukan penilaian atas hasil aktivitas belajar siswa. 42

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dilakukan dengan maksud untuk menghindari

duplikasi pada desain dan temuan peneliti. Disamping itu untuk menunjukkan

keaslian bagi peneliti dalam memilih dan menetapkan desain penelitian yang

sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-

desain yang telah dilaksanakan. Adapun penelitian yang relevan dengan

penelitian penulis adalah:

Tahun 2013, Siti Sabariah, Jurusan Pendidikan Agama Islam,

melakukan penelitian dengan judul Kemampuan Guru Dalam Penilaian Afektif

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Kejuruan

Dar-El Hikmah Pekanbaru. Adapun metode penelitiannya adalah deskriptif

kualitatif dengan persentase. Subjek penelitian  adalah guru pendidikan agama

islam  yang mengajar di Sekolah Menengah Dar El Hikmah Pekanbaru,

sementara objek penelitiannya adalah kemampuan guru dalam penilaian afektif

pada mata pelajaran pendidikan  agama islam di Sekolah Menengah Dar El

Hikmah Pekanbaru. Populasi penelitian ini adalah guru mata pelajaran

pendidikan agama islam yang berjumlah 2 orang maka inilah yang menjadi

sampel dalam penelitiannya. Teknik pengumpulan data dengan menggun akan

42Ibid. Hal. 24



observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Berdasarkan penelitian ini, diketahui

bahwa pelaksanaan kemampuan guru dalam penilaian afektif pada mata

pelajaran pendidikan agama islam di Sekolah Menengah Kejuruan Dar-El

Hikmah Pekanbaru, dikategorikan “baik” dengan persentase 70,50% yang

berada pada  rentang 61% - 80%.

Tahun 2013, Murniati, Program Pendidikan Ekonomi, melakukan

penelitian dengan judul kemampuan guru meningkatkan hasil belajar siswa

pada mata pelajaran ekonomi kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2

Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Adapun metode

penelitiannya adalah kulitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian adalah guru

yang mengajar bidang studi ekonomi kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA)

Negeri 2 Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sementara objenya

adalah kemampuan guru meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran

ekonomi kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kampar Kecamatan

Kampar Kabupaten Kampar. Populasi penelitian ini adalah guru bidang studi

ekonomi kelas X di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kampar

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang berjumlah 3 orang. Penulis

menarik seluruh populasi yang ada untuk dijadikan sampel penelitian, sehingga

penelitian ini dinamakan penelitian populasi. Tehnik pengumpulan data dengan

menggun akan observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini,

diketahui pelaksanaan kemampuan guru meningkatkan hasil belajar siswa pada

mata pelajaran ekonomi kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2



Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dikategorikan “maksimal”

dengan persentase 69,33% yang berada pada  rentang 61% - 80%.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah penjabaran dalam bentuk yang konkrit bagi

konsep teoretis agar mudah dipahami dan dapat diterapkan di lapangan sebagai

acuan dalam penelitian, bagaimana seharusnya terjadi dan tidak boleh

menyimpang dari konsep teoretis. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi

salah pengertian dalam memahami tulisan ini.

1. Variabel X (Kemampuan Guru Dalam Penilaian).

Tinggi rendahnya kemampuan guru dalam penilaian pada mata

pelajaran IPS Terpadu di SMP negeri 2 Tapung Hilir Kecamatan Tapung

Hilir kabupaten Kampar, pengukurannya dengan menggunakan indikator-

indikator sebagai berikut:.

a. Penilaian berkaitan dengan mata pelajaran.

b. Penilaian dilakukan setiap selesai materi pelajaran.

c. Guru membuat soal sesuai dengan materi yang telah diajarakan.

d. Guru membuat soaldengan mengggunakan bahasa yang jelas.

e. Guru melaksanakan tes lisan.

f. Guru melaksanakan tes tulisan.

g. Guru menggunakan alat penilaian yang bervariasi setiap melaksanakan

kegiatan penilaian, seperti esay, objektif, menjodohkan, pilihan

berganda.

h. Guru memberitahukan siswa setiap akan melakukan kegiatan penilaian.



i. Soal tes yang diberikan oleh guru adanya keseimbangan antara bentuk-

bentuk soal yang mudah, sedang dan sulit.

j. Guru mempertegas tujuan-tujuan pengajaran.

k. Cara mengajar guru bervariasi.

l. Guru mengetahui kelemahan-kelemahan siswa dalam belajar.

m. Guru melaksanakan bimbingan khusus kepada siswa yang belum

memahami meteri pelajaran dengan baik.

n. Guru memberikan skoring dengan bobot soal.

o. Guru menyusun soal sesuai dengan buku pelajaran yang digunakan.

p. Guru mengetahui kemajuan masing-masing individu siswa.

q. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang nilainya rendah untuk

ramedial.

r. Guru membuat kisi-kisi tes.

s. Guru menyusun soal sesuai dengan kisi-kisi.

t. Guru mengumumkan nilai atau membagikan hasil tes.

Penulis mengambil penelitian hasil belajar dari penilaian tes

tertulis yaitu dari ujian tengah semester (ujian mid) hasilnya dikoreksi

dengan nilai (memberi skor angka 0-10) pada mata pelajaran IPS Terpadu.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar pada penelitian ini adalah terdapat korelasi pesifik

antara kemampuan guru dalam penilaian dengan hasil belajar sisiwa kelas



VIII pada mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 2 Tapung Hilir

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

2. Hipotesis Penelitian

Ha : Ada hubungan yang signifikan kemampuan guru dalam penilaian

dengan hasil belajar siswa kelas VIII Pada mata pelajaran IPS terpadu

di SMP Negeri 2 Tapung Hilir Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten

Kampar.

H0 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara kemampuan guru dalam

penilaian dengan hasil belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran

IPS Terpadu di SMP Negeri 2 Tapung Hilir Kecamatan Tapung Hilir

Kabupaten Kampar.


