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KOMPETENSI DASAR

 Setelah mengikuti kegiatan tatap muka, 

berpartisipasi aktif dalam diskusi, dan 

mengerjakan tugas-tugas workshop, peserta 

workshop mampu menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian dalam menyusun RPS dan RTM 

sesuai dengan SN DIKTI 44/2015



TUGAS DOSEN DALAM PBM

1

• Merencanakan 
Pembelajaran

2

• Melaksanakan 
Pembelajaran

3
• Menilai Pembelajaran

Perangkat Pembelajaran: 
Silabus, RPP, Materi, Media

Metode/Teknik/Model, 
Media, 

Tes vs. Non-Tes, Rubric 
Penilaian, Pemanfaatan 

Hasil



DISKUSI

 Mahasiswa Lulus dengan IPK = 3.5, tetapi 
tidak kompeten dalam melakukan pekerjaan 
dalam bidangnya. 

Mengapa ini bisa terjadi?

 Dengan kriteria kelulusan yang ada di  PT, 
mahasiswa lulus menjadi sarjana, tetapi tidak 
kompeten?

Pendapat Bapak/Ibu?



DISKUSI

 Sebagai pengampu mata kuliah, apa yang 
Bapak/Ibu harapkan dari mahasiswa yang 
duduk tes selama 2 jam di kelas?



WASHBACK EFFECT (DAMPAK) TESTING

Dampak testing terhadap belajar 

dan pengajaran

Dampak Positif
Apabila testing mampu menggiring pembela-
jaran  mahasiswa ke arah pencapaian tujuan 

secara langsung

Dampak Negatif
Apabila testing tidak secara langsung

mengukur tujuan pembelajaran



DISKUSI 
(Apa dampak kasus pada pembelajaran)

 Dosen cendrung membuat soal 
“Sebutkan ….”, “Apa definisi dari …”.

 Mahasiswa bertanya: “Tesnya esei atau 
pilihan ganda?”

 Mengukur kemampuan menulis Bahasa 
Inggris dengan tes TOEFL (Grammar)

 Menugaskan mahasiswa menulis proposal 
penelitian pada mata kuliah Riset



DISKUSI 
(Apa dampak kasus pada pembelajaran)

 Siswa sudah tahu bahwa kunci jawaban UN 
akan beredar.

 Dosen menerapkan sistem PAN dalam 
penilaian.

 Mahasiswa presentasi satu persatu di depan 
kelas



BAGAIMANA MENCAPAI DAMPAK POSITIF DARI PENILAIAN?

 Menerapkan berbagai teknik
penilaian (test vs. non-test)

 Gunakan sampel yang representatif
and/atau tidak bisa diprediksi

 Ukur kemampuan yang ingin
dikembangkan dalam pembelajaran
(direct testing)

 Terapkan PAP (Penilaian Acuan
Patokan)



Bapak/Ibu Menerapkan yang 
Mana ?

Teach what you test?
atau

Test what you teach?



STANDAR PENILAIAN DALAM SN DIKTI (Bagian V ps 18-24)

1. Prinsip Penilaian (pasal 19)

a. Edukatif memotivasi mahasiswa melakukan 
perbaikan rencana dan cara belajar dan meraih 
CP

b. Otentik  berorientasi pada proses dan hasil

c. Objektif  berbasis pada standar yang telah 
disepakati; bebas subyektivitas

d. Akuntabel   sesuai dengan prosedur dan 
kriteria yang jelas, dipahami oleh mahasiswa

e. Transparan prosedur dan hasil mudah diakses 
oleh semua yang berkepentingan



TEKNIK PENILAIAN & BENTUK INSTRUMEN

TEKNIK PENILAIAN BENTUK INSTRUMEN

Test Tertulis Tes MC, TF, Matcning
Tes isian

Tes Lisan  Daftar Isian,

Praktek (Kinerja) Tes Identifikasi
Tes Simulasi
Tes Uji Petik Kerja

Penugasan Individual/Klp.  PR
 Proyek
Produk

Portofolio  Lembar penilian portfolio

Jurnal  Buku catatan jurnal

Penilaian Diri  Kuessioner

Penilaian antar teman  Lembar penilaian sejawat





Aspek dan Teknik Penilaian

 Aspek Pengetahuan

 Tes Tulis, Tes Lisan, Penugasan

 Aspek Sikap

 Pengamatan, penilaian diri, penilaian sejawat, 
jurnal

 Aspek Psikomotor

 Penilaian kinerja, proyek, produk, portofolio, 
jurnal, dll



KUALITAS TES:

 Validitas

 Reliabilitas

 Washback effect

 Memiliki daya beda

 Tingkat kesulitan soal

 Kepraktisan

 Tingkat keekonomisan



ACUAN DALAM PENILAIAN

 PENILAIAN ACUAN NORMA (PAN)

Penilaian dengan cara membandingkan 
prestasi mahasiswa yang satu dengan yang 
lainnya

 PENIALAIAN ACUAN KRITERIA/ 
PATOKAN (PAK/PAP)

Penilaian yang didasarkan pada apa yang bisa 
dilakukan (kriteria tertentu)



PENILAIAN OTENTIK/ ALTERNATIVE 
ASSESSMENT

 Suatu bentuk penilaian yang mengukur 
penampilan peserta tes dalam tugas-tugas 
(tasks) yang otentik (dunia nyata) (Wiggins, 
1990)

 Suatu bentuk penilaian yang melibatkan 
peserta unjuk kemampuan tugas-tugas dunia 
nyata yang melibatkan penerapan penerapan 
pengetahuan dan ketrampilan (Mueller, 2003)



TEKNIK PENILAIAN & BENTUK INSTRUMEN

TEKNIK PENILAIAN BENTUK INSTRUMEN

Test Tulis Tes MC, TF, Matcning
Tes isian

Tes Lisan  Daftar Isian,

Praktek (Kinerja) Tes Identifikasi
Tes Simulasi
Tes Uji Petik Kerja

Penugasan Individual/Klp.  PR
 Proyek
Produk

Portofolio  Lembar penilian portfolio

Jurnal  Buku catatan jurnal

Penilaian Diri  Kuessioner

Penilaian antar teman  Lembar penilaian sejawat



LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN 

PENILAIAN OTENTIK

1. Tentukan Standar yang harus Dicapai 
Mahasiswa (SK/KD/Indikator)

2. Pilih tugas otenntik untuk mencapai Standar 
di atas

3. Tentukan kriteria yang akan dinilai

4. Buatlah Rubrik Penilaian



TUGAS

Buatlah satu jenis penilaian otentik 
berdasarkan langkah-langkah di atas untuk 

mate kuliah Bapak/Ibu



Indicator Task Criteria Rubric

Students can 
write an anecdote 
text in appropriate  
GS and GF

Write an 
anecdote text 
based on the 
appropriate GS 
and Grammatical 
Features

Organization/GS
Mechanic
Grammar
Diction, etc

See the appendix

Rubric5-Writing-NCTE-IRA-2004.pdf
Rubric5-Writing-NCTE-IRA-2004.pdf


SCORING SYSTEM

 Holistic Scoring System

Sistem penskoran yang didasarkan pada 
kesan umum dari produk/proses yang dinilai 

 Analytical Scoring System

Sistem penskoran yang dilakukan secara rinci 
dengan pembobotan pada aspek yang dinilai



THANK YOU


