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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang ditulis 

oleh Liliana Karonika Agustin pada tahun 2014 yang berjudul “Pelaksanaan 

Evaluasi Pembelajaran oleh Guru dalam Bentuk Ulangan Harian di Sekolah 

Dasar”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-

sama membahas pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh guru dalam bentuk 

ulangan harian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak 

hanya terdapat pada judulnya saja, tetapi juga memiliki perbedaan pada tempat 

penelitian, metode penelitian, instrumen pengumpulan data, validitas data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Penelitian ini dilaksanakan pada SMA Negeri dan Swasta di wilayah 

Purwokerto, sedangkan pada penelitian terdahulu  dilaksanakan pada kelas VI SD 

Negeri KRT di Kecamatan Sumbang. Jika pada penelitian sebelumnya 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, pada penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif.  Instrumen pengumpulan 

data pada penelitian sebelumnya menggunakan lembar wawancara, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan lembar angket. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian sebelumnya menggunakan wawancara, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan angket. 
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Teknik analisis data pada penelitian sebelumnya menggunakan model 

Miles dan Huberman, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis data 

stratistik deskriptif. Validitas data pada penelitian sebelumnya menggunakan 

triangulasi, sedangkan pada penelitian  ini menggunakan validitas isi. 

 
B. Penilaian Hasil Belajar 

1. Pengertian Penilaian 

Keberhasilan pembelajaran, dapat dilihat dari hasil belajar siswa melalui 

penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh guru. Seperti yang dikemukakan 

oleh  Hardiana (2015: 4) bahwa penilaian yang bertujuan memperbaiki proses 

pembelajaran paling tepat dilakukan oleh guru di kelas. Sedikit berbeda dengan 

pendapat Hardiana, Sudjana (2017: 3) menjelaskan bahwa penilaian adalah proses 

memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu 

kriteria tertentu. Sedangkan Penilaian atau asesmen  menurut Farida (2017: 2) 

adalah proses yang dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang kinerja 

siswa.  

Tidak hanya Hardiana, Sudjana, dan Farida, Arifin (2017: 4) juga 

mengungkapkan bahwa penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang 

sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses 

dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan 

berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Berdasarkan beberapa  pendapat 

para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah kegiatan menentukan 

nilai sesuatu dengan menggunakan alat berupa tes dan nontes yang dilaksanakan 
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dalam konteks internal. Konteks internal yang dimaksud adalah guru menilai hasil 

belajar siswa. 

 

2. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perolehan dari proses belajar siswa yang 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Asmara  

(2015: 1) bahwa hasil belajar merupakan ukuran kemampuan siswa dalam 

menerima informasi pembelajaran yang diukur dari tiga sudut pandang, kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Tidak hanya Asmara, Purwanto (2016: 44) juga 

menjelaskan bahwa hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. 

Biasanya, hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh siswa menguasai bahan atau materi yang sudah 

diajarkan. Hasil belajar diketahui melalui serangkaian pengukuran menggunakan 

alat penilaian yang tepat dan memenuhi syarat. Berdasarkan penjelasan tentang 

pengertian penilaian dan hasil belajar, dapat disimpulkan bahwa penilaian hasil 

belajar adalah kegiatan menentukan nilai dari proses dan hasil belajar siswa. 

 

3. Teknik Penilaian Hasil Belajar 

Teknik penilaian hasil belajar terdiri dari teknik tes dan nontes. Arikunto 

(2010: 33) menyatakan bahwa jika ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur 

siswa, maka dibedakan atas 3 macam tes, yaitu: tes diagnostik, tes formatif, dan 

tes sumatif. Sedangkan menurut Daryanto (2014: 28-29) ada beberapa teknik 
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nontes yaitu skala bertingkat (rating scale), kuesioner (questionaire), daftar cocok 

(check-list), wawancara (interview), pengamatan (observation), dan riwayat hidup. 

Berikut penjelasan teknik tes dan nontes. 

a. Teknik tes 

1) Penilaian diagnostik 

Menurut Sudjana (2017: 5) penilaian diagnostik adalah penilaian yang 

bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. 

Jadi penilaian diagnostik merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut 

dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Penilaian ini biasanya 

digunakan untuk mengelompokkan siswa pada kelas-kelas yang tersedia pada saat 

penerimaan siswa baru. Berikut adalah bagan penilaian diagnostik. 

 

          

Input     Output 

Gambar 2.1 Penilaian diagnostik 

Tes diagnostik ke-1 dilakukan untuk mengukur tingkat penguasaan 

pengetahuan dasar agar dapat menerima pengetahuan lanjutannya. Tes diagnostik 

ke-2 dilakukan terhadap calon siswa yang sudah akan mulai mengikuti program. 

Tes diagnostik ke-3 dilakukan terhadap siswa yang sedang belajar. Tes diagnostik 

ke-4 diadakan pada waktu siswa akan mengakhiri pelajaran. 

2) Penilaian formatif 

Menurut Sudjana (2017: 5) penilaian formatif adalah penilaian yang 

dilaksanakan pada akhir program belajar-mengajar untuk melihat tingkat 

1 2 3 4 
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keberhasilan proses belajar-mengajar itu sendiri. Jadi, penilaian formatif 

merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah 

terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Tes formatif diberikan pada 

akhir setiap program. Tes ini merupakan post-test atau tes. Berikut bagan 

penilaian formatif. 

pre-test      post-test 

(tes awal)      (tes akhir)  

Gambar 2.2 Penilaian formatif 

3) Penilaian sumatif  

Menurut Farida (2017: 10) penilaian sumatif adalah penilaian yang 

dilaksanakan pada akhir unit program, misalnya penilaian yang dilaksanakan pada 

akhir semester atau akhir tahun. Jadi, penilaian sumatif merupakan tes yang 

dilaksanakan setelah berakhirnya sekelompok program pembelajaran atau sebuah 

program yang lebih besar. Di sekolah, tes formatif dapat disamakan dengan 

ulangan harian, sedangkan tes sumatif ini dapat disamakan dengan ulangan umum 

yang biasanya dilaksanakan pada setiap akhir semester. Berikut ini adalah bagan 

penilaian sumatif. 

         

  F           F       F    F           F 

 

 

Keterangan: F = tes formatif  S = tes sumatif 

Gambar 2.3 Penilaian sumatif 

Program 

Program Program Program Program Program 

S 
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b. Teknik nontes 

1) Skala bertingkat (rating scale) 

Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu 

hasil pertimbangan (Daryanto, 2014: 29). Jadi, sebagai contoh siswa yang 

mendapatkan skor 2 digambarkan di tempat yang lebih kiri dalam skala, 

dibandingkan penggambaran skor 6. Berikut contoh skala bertingkat. 

 

 

 1        2        3       4       5        6       7       8        9       10 

Gambar 2.4 skala bertingkat 1 

 

Dalam menuliskan angka-angka pada skala direnggangkan dengan jarak 

yang sama dari yang rendah ke yang tinggi. Pada bagan skala di atas skor yang 

rendah ke yang tinggi digambarkan dari kiri ke kanan. Maka dari itu, teknik ini 

dinamakan dengan teknik skala bertingkat. Teknik ini biasanya digunakan untuk 

menggambarkan kepribadian seseorang seperti berikut ini. 

Contohnya kecenderungan seseorang terhadap jenis musik 

 

 1     2 3 4     5 

Gambar 2.5 Skala bertingkat 2 
 

Keterangan: 1 = Sangat tidak suka 

  2 = Tidak suka 

  3 = Biasa 

  4 = Suka 

5 = Sangat suka  
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2) Kuesioner atau angket 

Menurut Daryanto (2014: 30) kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan 

yang harus diisi oleh orang yang akan diukur (responden). Jika dilihat dari siapa 

yang menjawab, kuesioner dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kuesioner 

langsung dan kuesioner tidak langsung. Dikatakan kuesioner langsung manakala 

orang yang dimintai jawaban mengisi langsung lembar angket yang sudah 

disiapkan. Sedangkan dikatakan dengan kuesioner tidak langsung manakala orang 

yang dimintai jawaban tidak mengisi langsung lembar angket yang sudah 

disiapkan. 

Jika dilihat dari cara menjawab, kuesioner juga dibagi menjadi dua 

macam, yaitu: kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Dikatakan kuesioner 

tertutup jika kuesioner disusun menggunakan pilihan jawaban, sedangkan 

dikatakan kuesioner terbuka jika kuesioner disusun tidak menggunakan pilihan 

jawaban (penjawab bebas mengisi). 

Contoh kuesioner tertutup:  

Pendidikan terakhir  

SD  SLTP  SLTA    

Perguruan Tinggi 

Gambar 2.6 Kuesioner atau angket tertutup 

Check atau contreng (√) dibubuhkan pada kotak di depan pilihan jenjang 

pendidikan. 

Contoh kuesioner terbuka: 

Untuk membimbing siswa ke arah kebiasaan membaca buku, maka sebaiknya 

setiap satu minggu sekali guru wajib mengecek jumlah buku yang sudah dibaca 

siswa. Bagaimana pendapat saudara? 

Jawab : ... 
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3) Daftar cocok (Check list) 

Daftar cocok (check list) adalah deretan pernyataan (yang biasanya 

singkat-singkat), di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda 

cocok (√) di tempat yang sudah disediakan (Daryanto, 2014: 32). Berikut contoh 

tabel daftar cocok: 

Tabel 2.1 Daftar cocok 

Pernyataan Penting Biasa 
Tidak 

Penting 

1. Melihat pemandangan    

2. Olahraga setiap hari    

3. Menonton film    

4. Belajar musik    

5. Membaca buku    

6. Berkunjung ke taman 

bermain 

   

4) Wawancara (interview) 

Menurut Daryanto (2014: 33) wawancara atau interviu (interview) adalah 

suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan 

jalan tanya jawab sepihak. Wawancara dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Dinamakan wawancara bebas 

manakala responden memiliki kebebasan untuk menyampaikan argumen maupun 

pendapatnya, sedangkan dinamakan wawancara terpimpin manakala responden 

mengajukan argumen maupun pendapatnya secara tersusun atau sudah disusun 

sebelumnya. 

5) Pengamatan (observation) 

Pengamatan atau observasi (observation) adalah suatu teknik yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan 

secara sistematis (Daryanto, 2014: 33). Observasi dapat dibedakan menjadi 3 
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macam, yaitu: observasi partisipan, observasi sistematik, dan observasi 

eksperimental. Observasi partisipan merupakan observasi yang dilakukan oleh 

pengamat sendiri.  

Dalam hal ini pengamat mengikuti kegiatan yang sedang diamati. 

Observasi sistematik merupakan observasi yang tidak melibatkan pengamat ke 

dalam kelompok yang sedang diamati, dan pada observasi ini faktor yang diamati 

sudah disusun secara sistematis. Sedangkan observasi eksperimental merupakan 

observasi yang tidak melibatkan pengamat ikut berpatisipasi dalam kegiatan 

kelompok. 

 

4. Fungsi Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2017: 3-4) fungsi penilaian hasil belajar ada tiga, yaitu: 

a. Alat untuk mengetahui tercapai-tidaknya tujuan instruksional.  

b. Umpan balik bagi perbaikan proses belajar-mengajar.  

c. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang 

tuanya. 

Jadi, dalam pelaksanaan penilaian harus mengacu pada rencana atau 

rumusan-rumusan tujuan instruksional. Adanya pelaksanaan penilaian hasil 

belajar, dapat diketahui apa yang hendaknya guru lakukan untuk menentukan 

langkah-langkah selanjutnya. Hasil belajar yang diperoleh melalui penilaian dapat 

dijadikan bukti untuk menyusun laporan perkembangan siswa. 

 

5. Tujuan Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2017: 4) tujuan penilaian hasil belajar ada empat, 

berikut penjelasannya: 
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a. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat 

diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi 

atau mata pelajaran yang ditempuhnya. 

b. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di 

sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah 

laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. 

c. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan 

dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran 

serta strategi pelaksanaannya. 

d. Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak sekolah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

Jadi, dengan mengetahui gambaran perkembangan siswa dapat diketahui 

pula posisi kemampuan siswa di kelas dibandingkan dengan siswa yang lain. Lalu 

dengan adanya penilaian dapat diketahui pula seberapa jauh tingkat keberhasilan 

suatu pembelajaran, dan dapat diketahui pula kekurangan pada pembelajaran yang 

bersangkutan. Dalam hal ini kekurangan pada pencapaian hasil belajar siswa tidak 

semata-mata disebabkan oleh siswa, tetapi bisa juga disebabkan oleh program 

pembelajaran, strategi pembelajaran, maupun dari instrumen penilaiannya. Maka, 

pihak sekolah memberikan pertanggungjawaban berupa laporan hasil belajar 

kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa. 

 

6. Prinsip-prinsip Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Farida  (2017: 8-9) ada 9 prinsip penilaian hasil belajar siswa, 

yaitu: 

a. Valid (shahih) berarti penilaian didasarkan pada data yang 

mencerminkan kompetensi yang diukur.  

b. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang 

jelas, harus meminimalkan pengaruh-pengaruh emosional penilai. 

c. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan siswa 

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang  agama, 

suku, budaya, adat istiadat, status sosia ekonomi, dan gender. 

d. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu 

komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 
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e. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan. 

f. Menyeluruh dan Berkesinambunganberarti penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai 

teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan 

kemampuan siswa  

g. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap 

mengikuti langkah-langkah baku. 

h. Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang ditetapkan. 

i. Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik segi 

teknik, prosedur maupun hasilnya. 

 

Berdasarkan pendapat Farida di atas, dapat dijelaskan bahwa alat ukur 

yang digunakan dalam penilaian harus sesuai dengan kompetensi yang akan 

diukur. Dalam hal ini guru harus menilai kompetensi siswa apa adanya sesuai 

dengan kemampuan siswa. Kemudian pada saat melakukan penilaian guru juga 

harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Maksudnya, semua siswa harus diperlakukan 

sama tanpa pandang bulu. 

Hasil penilaian hasil belajar harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-

hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang 

perkembangan belajar siswa. Dalam melaksanakan penilaian hasil belajar, aspek-

aspek yang dinilai, dan bobot aspek-aspek harus dapat diketahui oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar. Hal tersebut 

dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil belajar, dan pihak-pihak 

tersebut tidak merasa dirugikan. 

Lalu apabila melakukan penilaian, guru juga harus mengambil beberapa 

aspek yang berkaitan dengan objek penilaian tersebut sebagai bahan penilaian. 

Misalnya dalam hal ini objek penilaian adalah siswa, maka aspek-aspek yang 
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berkaitan dengan siswa, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun 

psikomotor juga harus dinilai. Penilaian dilaksanakan secara kontinu sesuai 

dengan pedoman penilaian yang berlaku dan harus memiliki kriteria ketuntasan 

untuk mengukur hasil belajar siswa. Penilaian yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan atau dibuktikan melalui langkah-langkah maupun teknik 

pelaksanaannya. 

 

7. Jenis-jenis Instrumen (Alat) Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Farida (2017: 13-15) terdapat 10 jenis-jenis instrumen atau alat 

penilaian hasil belajar, yaitu: penilaian tertulis, penilaian lisan, penilaian kinerja 

atau keterampilan, penilaian proyek, penilaian produk (hasil karya), penilaian 

portofolio, penilaian sikap, penilaian diri, jurnal harian, dan penilaian antarteman. 

a. Penilaian tertulis 

Penilaian tertulis adalah penilaian dengan menggunakan teknik 

pengukuran berupa tes tertulis (Farida, 2017: 13). Pada penilaian tertulis, 

jawabannya berupa pilhan atau isian. Bentuk tes berupa pilihan, yaitu: pilahan 

ganda (PG), benar-salah (B-S), dan Menjodohkan (Matching). Berikut ini bentuk 

tes berupa pilihan: 

1) Tes pilahan ganda (PG) 

Item-item dalam tes pilihan berganda (multiple choice) biasanya berupa 

pertanyaan atau pernyataan yang dapat dijawab dengan memilih salah satu dari 

empat atau lima alternatif jawaban yang mengiringi setiap soal. 
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Menurut Arikunto (2010: 172) rumus untuk mengolah skor dalam tes 

bentuk pilihan ganda ini digunakan 2 macam rumus pula, yaitu: 

a) Dengan denda 

 

Keterangan: 

S = skor yang diperoleh (Raw Score) 

R = jawaban yang betul 

W = jawaban yang salah 

0 = banyaknya option 

1 = bilangan tetap 

b) Tanpa denda 

 
yang dihitung hanya yang betul. 

(Untuk soal yang tidak dikerjakan dinilai 0). 

 

2) Tes benar salah (BS) 

Tes ini merupakan alat evaluasi yang paling bersahaja baik dalam hal 

susunan item-itemnya maupun dalam hal cara menjawabnya. Soal-soal dalam tes 

ini berbentuk pernyataan yang pilihan jawabannya hanya dua macam, yakni “B” 

jika pernyataan tersebut benar dan “S” jika salah. Apabila soal-soalnya disusun 

dalam bentuk pertanyaan, biasanya alternatif jawaban yang harus dipilih ialah 

“ya” atau “tidak”. Menurut Arikunto (2010: 167) rumus untuk mencari skor akhir 

bentuk benar-salah ada 2 macam, yaitu: 

S = R - 
 

   
 

S = R 
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a) Dengan denda 

 

Keterangan: 

S = skor yang diperoleh 

R = right (jawaban yang benar) 

W= wrong (jawaban yang salah) 

b) Tanpa denda 

 

yang dihitung hanya yang betul. 

(Untuk soal yang tidak dikerjakan dinilai 0). 

3) Tes menjodohkan 

Tes menjodohkan (matching test) disusun dalam dua daftar yang masing-

masing memuat kata, istilah, atau kalimat yang diletakkan bersebelahan. Menurut 

Arikunto (2010: 175) rumus untuk mencari skor akhir pencocokan 

(menjodohkan), sebagai berikut: 

Tanpa denda 

 

yang dihitung hanya yang betul. 

(Untuk soal yang tidak dikerjakan dinilai 0). 

Sedangkan tes isian berbentuk isian singkat dan uraian. Alat tes isian 

biasanya berbentuk cerita atau karangan pendek, yang pada bagian-bagian yang 

memuat istilah atau nama tertentu dikosongkan. Menurut Arikunto (2010: 176) 

rumus untuk mencari skor akhir isian, sebagai berikut: 

S = R - W 

S = R  

S = R 
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Tanpa denda 

 
yang dihitung hanya yang betul. 

(Untuk soal yang tidak dikerjakan dinilai 0). 

b. Penilaian lisan 

Penilaian lisan adalah penilaian dengan menggunakan teknik pengukuran 

yang dilaksanakan melalui komunikasi langsung (tatap muka) antara siswa 

dengan pendidik. 

c. Penilaian kinerja atau keterampilan 

Penilaian kinerja atau keterampilan yang sering juga disebut penilaian 

praktik adalah penilaian dengan menggunakan teknik pengukuran yang meminta 

siswa melakukan tindakan atau menampilkan keterampilan tertentu berdasarkan 

tugas-tugas (tasks) yang diberikan. 

d. Penilaian proyek 

Penilaian proyek adalah penilaian terhadap tugas yang diberikan kepada 

siswa dalam kurun waktu tertentu.  

e. Penilaian produk (hasil karya) 

Penilaian produk adalah penilaian yang meminta siswa menghasilkan 

suatu hasil karya.  

f. Penilaian portofolio 

Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan terhadap kumpulan 

dokumen dan karya-karya siswa dalam bidang tertentu yang diorganisasikan 

untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi, dan kreativitas siswa. 

S = R 

Pelaksanaan Penilaian Ulangan..., Fane Trisna Fitriana, FKIP UMP, 2018



20 
 

 
 

g. Penilaian sikap 

Penilaian sikap adalah penilaian terhadap sikap siswa selama proses 

pembelajaran, maupun sesudah pembelajaran. 

h. Penilaian diri (Self assessment) 

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa 

untuk menilai dirinya sendiri mengenai beberapa hal. 

i. Jurnal harian 

Jurnal harian atau cacatan anekdot adalah catatan pendidik selama proses 

pembelajaran, yang berisi informasi hasil pengamatan tehadap kekuatan dan 

kelemahan siswa, yang berkait dengan kinerja ataupun sikap dan perilaku siswa 

yang dipaparkan secara deskriptif. 

j. Penilaian antarteman (Peer assessment) 

Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal 

secara jujur. 

Berdasarkan pendapat Farida tentang jenis-jenis alat evaluasi dapat 

disimpulkan bahwa penilaian lisan mengharuskan jawaban dari siswa dalam 

bentuk lisan, sedangkan penilaian kinerja dapat dilakukan melalui observasi 

terhadap kinerja siswa. Maka, pada penilaian kinerja mengharuskan jawaban 

siswa dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Untuk mengetahui hasil 

belajar siswa pada penilaian proyek dapat diketahui melalui tugas yang diberikan 

melalui persiapan, pelaksanaan, dan hasil. 
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Pada penilaian produk siswa diminta untuk menghasilkan karya melalui 

tahap persiapan dan proses pembuatan, sedangkan pada penilaian portofolio 

biasanya digunakan untuk mengetahui perkembangan kinerja dan kreativitas 

siswa. Lalu pada penilaian sikap biasanya digunakan untuk mengetahui sikap, 

minat, dan persepsi. Pada penilaian diri siswa dituntut untuk mengemukakan 

kelebihan dan kekurangan diri secara jujur. 

Berbeda dengan penilaian diri siswa,  jurnal harian merupakan catatan 

laporan guru terhadap kelebihan dan kekurangan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hampir sama dengan penilaian diri, penilaian 

antarteman dapat digunakan untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Namun, biasanya penilaian ini bersifat bias. Baik penilaian diri 

maupun penilaian antarteman hanya bermanfaat sebagai bahan refleksi mengenai 

kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran. 

 

C. Materi Pelajaran Bahasa Indonesia SMA pada KTSP dan Kurikulum 

2013 

 

Penilaian hasil belajar yang disusun hendaknya disesuaikan dengan 

materi pokok bahasan atau materi pembelajaran. Pokok bahasan atau subpokok 

bahasan itu secara terinci terdapat dalam buku pelajaran. Membuat penilaian hasil 

belajar yang sesuai dengan materi pembelajaran dapat memperkecil kesalahan 

atau kekeliruan. Maka itu, kecermatan dalam menganalisis buku pelajaran dan 

sumber materi lainnya sangat diperlukan dalam pelaksanaan penilaian hasil 

belajar. Beriku ini materi pembelajaran bahasa Indonesia SMA KTSP dan 

kurikulum 2013: 
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1. Materi bahasa Indonesia SMA pada KTSP 

Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia menurut Badan Standar 

Nasional Pendidikan (2006: 118) mencakup komponen kemampuan berbahasa 

dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek seperti: mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis. Ruang lingkup materi bahasa Indonesia untuk 

SMA, sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Materi pembelajaran bahasa Indonesia SMA KTSP 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

1) Unsur sastra 
(intrinsik dan 
ekstrinsik) 

2) Laporan hasil 
observasi 

3) Bentuk-bentuk 
paragraf 

4) Puisi 
5) Cerita pendek 
6) Ragam wacana 
7) Pidato 
8) Wawancara 

1) Pidato atau sambutan 
2) Wawancara 
3) Wacana biografi 
4) Deskripsi 
5) Narasi 
6) Eksposisi 
7) Komponen 

kebahasaan 
8) Argumen 

1) Berita dan laporan 
2) Diskusi 
3) Ragam wacana 
4) Surat lamaran 

pekerjaan 
5) Jenis paragraf 
6) Komponen 

kebahasaan  
7) Pidato 

 

2. Materi bahasa Indonesia SMA pada Kurikulum 2013 

Ruang lingkup materi bahasa Indonesia untuk SMA menurut Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (2016: 9), sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Materi pembelajaran bahasa Indonesia SMA Kurikulum 2013 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

1) Laporan hasil 
observasi 

2) Teks eksposisi 
3) Anekdot 
4) Hikayat 
5) Ikhtisar buku 
6) Teks negosiasi 
7) Debat 
8) Cerita ulang 

(biografi) 
9) Puisi 
10) Resensi buku 

1) Teks prosedur 
2) Jenis kalimat 
3) Teks eksplanasi 
4) Struktur teks 
5) Ceramah 
6) Pengayaan non fiksi 
7) Cerpen 
8) Proposal 
9) Kalimat ilmiah 
10) Resensi 
11) Drama  
12) Novel 

1) Surat lamaran 
2) Novel sejarah 
3) Teks editorial 
4) Novel 
5) Unsur kebahasaan 
6) Artikel 
7) Fakta dan opini 
8) Kritik 
9) Drama 
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D. Ulangan Harian 

Seperti yang diuraikan oleh Arikunto (2010: 43) bahwa tes formatif bisa 

disamakan dengan ulangan harian sedangkan tes sumatif dapat disamakan dengan 

ulangan umum. Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Sudjana (2011: 5) 

bahwa tes formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program 

belajar-mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar-mengajar itu 

sendiri. Sama halnya dengan Arikunto dan Sudjana, Sudijono juga 

mengemukakan bahwa tes formatif yang biasa di sekolah dikenal dengan istilah 

ulangan harian.  

Menurut Sudijono (2013: 71) tes formatif ini biasanya dilaksanakan di 

tengah-tengah perjalanan program pengajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali 

satuan pelajaran atau subpokok bahasan berakhir atau dapat diselesaikan. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa tes formatif 

yang biasa digunakan guru dalam menilai hasil belajar siswa pada setiap akhir 

program belajar-mengajar biasa dikenal  dengan ulangan harian. Di sekolah, 

ulangan tengah semester termasuk ke dalam tes sub-sumatif dan ulangan akhir 

semester yang biasa dilaksanakan pada akhir unit program termasuk ke dalam tes 

sumatif. 

 

E. Aspek dan langkah-lankah dalam Penilaian Ulangan Harian  

Sejauh mana keberhasilan guru dalam memberikan materi dan sejauh 

mana siswa menyerap materi yang  diajarkan dapat diketahui melalui pelaksanaan 

penilaian hasil belajar. Penilaian yang baik, harus didasarkan dengan tujuan 
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pembelajaran yang jelas dan benar-benar diusahakan pencapaiannya. Pada 

pelaksanaan penilaian ulagan harian, terdapat beberapa aspek penilaian yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, penskoran, dan tindak lajut.Pada bagian perencanaan 

hasil belajar meliputi kegiatan menetapkan tujuan penilaian, analisis kurikulum, 

analisis buku pelajaran dan sumber materi belajar lainnya, menyusun kisi-kisi, 

menyusun indikator, membuat soal, membuat soal untuk diuji coba, analisis soal, 

perbaikan soal, menentukan soal-soal yang baik, merakit soal menjadi tes, dan 

menyusun rubrik penilaian. 

Dalam merancang pelaksanaan penilaian hasil belajar, hal yang pertama 

guru lakukan adalah menetapkan tujuan penilaian. Tujuan penilaian ditetapkan 

untuk mendapatkan informasi tentang sejauh siswa sudah menyerap isi bahan 

pengajaran yang disajikan oleh guru dalam kegiatan belajar-mengajar. Semua 

kegiatan penilaian hasil belajar pasti dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Seperti yang dikemukakan oleh Nurgiantoro (2013: 20) penilaian dimaksudkan 

untuk mengukur seberapa banyak peserta didik dapat mencapai kompetensi yang 

dibelajarkan atau dipelajari. 

Kegiatan mengembangkan butir soal pengujian harus mengukur semua 

kompetensi dasar yang diujikan. Menurut Nurgiantoro (2013: 21) agar kegiatan 

pengembangan dapat dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, 

pembuatan butir-butir soal (pertanyaan) harus mendasarkan diri pada kisi-kisi 

yang sengaja dirancang. Maka, sebelum membuat butir-butir soal terlebih dahulu 

harus membuat kisi-kisi. Kisi-kisi tersebut harus dijadikan acuan menulis butir-

butir soal. Pada bagian pelaksanaan penilaian hasil belajar meliputi kegiatan 
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penjelaskan rubrik penilaian, memastikan ketersediaan soal, pemberian soal, 

pelaksanaan penilaian sesuai dengan waktu yang ditentukan, melakukan penilaian 

secara individual, mencatat hasil penilaian, dan membuat rubrik penilaian.  

Pada bagian pelaksanaan penilaian hasil belajar meliputi kegiatan 

penjelaskan rubrik penilaian, memastikan ketersediaan soal, pemberian soal, 

pelaksanaan penilaian sesuai dengan waktu yang ditentukan, melakukan penilaian 

secara individual, mencatat hasil penilaian, dan membuat rubrik penilaian. Agar 

hasil pengukuran dapat memberikan hasil yang benar, pelaksanaannya haruslah 

dilakukan sebaik mungkin dengan pengawasan yang cermat, tetapi tidak 

mengganggu peserta didik (Nurgiantoro, 2013: 29). 

Pada bagian tindak lanjut penilaian hasil belajar meliputi kegiatan 

pemberian umpan balik, pemberian perbaikan dan pengayaan, mentukan faktor-

faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, dan perbaikan pembelajaran. Melalui 

hasil penilaian ulangan harian, dapat diketahui jenis kesulitan yang dialami siswa. 

Seperti yang dikemukakan oleh Nurgiyanto (2013: 27) bahwa peserta didik yang 

tingkat pencapaiannya masih di bawah standar minimal harus diberi program 

remidial, sedang yang sudah memenuhi diberi program pengayaan. Umpan balik 

pembelajaran didasarkan pada hasil pengukuran sebelumnya, dan hal ini 

merupakan salah satu fungsi penilaian.  
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