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TEORI  DAN  KONSTRUKSI  ALAT  PENILAIAN 
 

Oleh : Budi Murtiyasa 
 
 

Pendahuluan 

 Student assessment atau penilaian pada mahasiswa adalah suatu proses pembuatan 

keputusan tentang kinerja mahasiswa dalam tugas-tugas atau pekerjaan tertentu.  Masalah 

penilaian adalah masalah yang berhubungan dengan kualitas hasil akhir proses belajar 

mengajar, karenanya kualitas penilaian menjadi komponen utama dalam proses belajar 

mengajar. Untuk menilai kinerja mahasiswa dibutuhkan dasar-dasar atau bukti-bukti yang 

cukup dan menyeluruh sehingga penilaian yang dibuat mencerminkan kinerja mahasiswa 

yang bersangkutan. Bukti menjadi komponen penting dalam penilaian, karenanya 

diperlukan suatu mekanisme untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam 

penilaian sebanyak mungkin. 

Keberhasilan belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah sangat dipengaruhi pula 

oleh motivasi, strategi, minat, niat, dan kiat mahasiswa untuk mencapai hasil yang sebaik 

mungkin. Upaya mahasiswa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus hendaknya 

dirangsang dengan mengadakan penilaian yang sesering mungkin dan kontinyu. Untuk 

itu di samping test tertulis yang diselenggarakan pada tengah dan akhir semester, yang 

biasanya disebut penilaian formal, dosen bisa juga mengadakan penilaian informal 

sebagai komplemen penilaian formal. Penilaian informal ini berlangsung saat proses 

belajar mengajar masih berjalan, sehingga dari sini dimungkinkan seorang dosen dapat 

memperbaiki strategi pembelajarannya sebelum proses perkuliahan berakhir. Pada 

penilaian informal inilah para dosen bisa mengembangkan pola-pola baru penilaian yang 

lebih inovatif berhubungan dengan materi perkuliahan atau materi pengajaran yang 

sedang berlangsung. Pada kesempatan ini akan dibahas juga (terlampir) khususnya 

metode penilaian melalui concept maps (peta konsep), portfolio, dan pertanyaan-

pertanyaan. 

Cakupan penilaian dalam pendidikan itu sendiri bisa sangat luas, di antaranya 

meliputi bidang : program pendidikan, proses belajar mengajar, hasil-hasil belajar. 

Penilaian tentang program pendidikan (kurikulum) itu sendiri meliputi : tujuan 

pendidikan, isi program, strategi pelaksanaan program, dan sarana pendidikan. 
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Penilaian proses belajar mengajar meliputi bidang : kegiatan dosen, kegiatan 

mahasiswa, pola interaksi dosen dan mahasiswa, dan keterlaksanaan program 

perkuliahan. Penilaian Hasil Belajar (PHB) meliputi : hasil belajar jangka pendek dan 

hasil belajar jangka panjang. 

 

Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Penilaian 

Penilaian adalah proses menentukan nilai suatu objek. Dalam hubungannya 

dengan penilaian hasil belajar, obyek yang dimaksud adalah subyek didik (mahasiswa). 

Ada dua tahapan yang ada dalam suatu kegiatan penilaian. Dua tahapan tersebut adalah : 

  tahap 1 : menentukan ukuran / kriteria / skoring  

  tahap 2 : interpretasi/ judgment / menilai 

 

Di dalam belajar dan mengajar ada tiga unsur utama yang saling berhubungan, 

yaitu  tujuan instruksional, pengalaman belajar (melalui proses belajar mengajar), dan 

hasil belajar. 

     Tujuan perkuliahan 

 

 

 Pengalaman belajar     hasil belajar 

Tujuan perkuliahan pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang diinginkan pada 

diri mahasiswa yang tercermin pada ‘hasil belajar’ mahasiswa setelah mendapatkan 

serangkaian pengalaman belajar (proses perkuliahan). Tingkah laku sebagai hasil belajar 

bisa meliputi kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penilaian pada hakekatnya adalah proses membuat keputusan tentang kinerja 

mahasiswa dalam tugas-tugas khususnya.  

Ditinjau dari fungsinya, penilaian berfungsi sebagai : 

 Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional (perkuliahan) 

 Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar 

 Dasar untuk menyusun kemajuan belajar mahasiswa 

Sedangkan tujuan penilaian adalah untuk : 
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 Mendeskripsikan kecakapan belajar para mahasiswa, seperti : membandingkan 

kemampuan di antara mahasiswa yang ada 

 Mengetahui keberhasilan proses pengajaran; (efektifitas dan efisiensi perkuliahan) 

 Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, seperti : remidial teaching, pengayaan, 

grading 

 Pertanggungjawaban (accountability) pendidikan, baik horizontal maupun vertikal 

 

Jenis dan Cara Penilaian 

Ditinjau dari fungsinya ada beberapa jenis penilaian, yaitu: 

♦ Formatif : orientasinya pada perolehan informasi kemajuan proses belajar mengajar 

♦ Sumatif : orientasinya produk (hasil) belajar secara keseluruhan. 

♦ Diagnostik : melihat kelemahan dan kekuatan mahasiswa dan faktor penyebabnya 

(pendukungnya), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa 

secara maksimum. 

♦ Selektif   : orientasinya pada keperluan seleksi. 

♦ Penempatan : mengetahui kesiapan mahasiswa untuk mengikuti (menempatkan 

mahasiswa) program baru sesuai kemampuannya 

Ditinjau dari alat yang digunakan untuk melakukan penilaian, dikenal beberapa 

jenis alat penilaian, yang secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu berbentuk tes atau 

non-tes.  

Alat penilaian yang berbentuk test bisa dibedakan menjadi tiga macam, yaitu test 

lisan, test tertulis, dan test perbuatan. Test lisan bisa diselenggarakan secara individual 

atau kelompok. Test tertulis bisa berbentuk essay (uraian) atau obyektif. Sedangkan test 

perbuatan bisa dilaksanakan secara individual atau juga kelompok. 

Alat penilaian yang non-test, yang biasanya menyertai atau inheren dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar sangat banyak macamnya. Di antaranya bisa 

disebutkan adalah observasi (baik dengan cara langsung, tak langsung, maupun 

partisipasi), wawancara (terstruktur atau bebas), angket (tertutup atau terbuka), 

sosiometri, checklist, concept map, portfolio, student journal, pertanyaan-pertanyaan, dan 

sebagainya.  
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 Alat penilaian yang berbentuk test sering juga disebut dengan penilaian formal. 

Sedangkan alat penilaian yang berbentuk non-test biasa disebut dengan penilaian 

informal. Tetapi pada perkembangan konstruksi alat penilaian, penilaian-penilaian 

informal sekarang menjadi suatu tumpuan baru. Sebab penilaian informal lebih mengacu 

pada penilaian yang menyeluruh terhadap kinerja mahasiswa. 

    

Prinsip dan Prosedur Penilaian 

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan penilaian adalah : 

♦ Penilaian hasil belajar (PHB) harus dirancang sedemikian hingga jelas kemampuan 

yang akan dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian 

♦ PHB menjadi bagian integral dari proses perkuliahan  

♦ Komprehensif  

♦ Ada tindak lanjut 

Prosedur  Penilaian Hasil Belajar mahasiswa bisa meliputi : 

♦ Persiapan 

♦ Menyusun alat penilaian (tes maupun non tes) 

♦ Pelaksanaan penilaian (tes, skoring, interpretasi) 

♦ Pelaporan dan menggunakan hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian 

Beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk membantu membuat persiapan 

(rencana) penilaian di antaranya adalah : 

(1) identifikasikan prestasi macam apa yang diharapkan dicapai mahasiswa pada 

materi perkuliahan. Apa tujuan perkuliahan saudara?, konsep dan ketrampilan 

apa yang akan menjadi fokus penilaian ? 

(2) tentukan (pastikan) apa yang sudah diketahui dan dikerjakan oleh mahasiswa  

(3) tentukan bagaimana mahasiswa akan mendapatkan prestasinya (melalui tes, 

investigasi, pertanyaan-pertanyaan, dan sebagainya). 

Sedangkan prosedur untuk menyusun alat penilaian meliputi : 

♦ Membuat kisi-kisi (blue print) 

♦ Menyusun / menulis soal tes 

♦ Membuat kunci jawaban 
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Syarat Alat Penilaian 

Suatu alat penilaian haruslah memenuhi unsur-unsur validitas. Dalam hal ini alat 

penilaian harus valid, yang meliputi validitas: isi / kurikuler, ramalan, kesamaan. Di 

samping itu, alat penilaian juga harus reliabel. Reliabililitas alat penilaian bisa dilakukan 

dengan jalan : tes ulang, pecahan setara, belah dua. Alat penilaian juga harus praktis, 

artinya mudah dilaksanakan dan dipahami oleh mahasiswa. 

Di samping itu suatu alat penilaian juga jangan terlalu sukar, tetapi sebaliknya 

juga jangan terlalu mudah. Atau dengan kata lain alat penilaian sebaiknya mempunyai 

taraf kesukaran yang sedang. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah alat penilaian 

harus bisa membedakan antara mahasiswa yang pandai dengan mahasiswa yang tidak 

pandai. Ini berarti alat penilaian juga harus mempunyai daya pembeda yang tinggi. 

 

Hasil Belajar sebagai Objek Penilaian 

Menurut Howard Kingsley, kawasan  belajar yang bisa dijadikan obyek penilaian  

adalah: ketrampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita. 

Sedangkan menurut Robert M. Gagne kawasan belajar yang bisa dijadikan sebagai obyek 

penilaian meliputi: informasi verbal, ketrampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan 

ketrampilan motoris. 

Menurut Benyamin S Bloom, kawasan  belajar sebagai obyek penilaian termasuk:  

♦ Kognitif, meliputi : pengetahuan/ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sistesis, dan evaluasi 

♦ Afektif, meliputi : receiving (penerimaan), responding (pemberian tanggapan 

atau reaksi), valuing (penilaian), organization (organisasi), dan 

characterizayion by a vaule or value complex (karakterisasi dengan suatu 

nilai). 

♦ Psikomotoris, meliputi : perception, set (kesiapan dasar), guided respons 

(respon terbimbing), mechanism (mekanisme), complex overt respons (respon 

nyata yg kompleks), adaptation, dan origination. 
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Penilaian dengan Test Tertulis 

 Penilaian dengan test tertulis adalah bentuk dari penilaian formal, yang biasanya 

diselenggarakan sebagai ujian mid semester dan ujian akhir semester. Telah kita ketahui 

bahwa tes tertulis, dari bentuknya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu test essay (uraian) 

dan test obyektif. Test essay bisa secara bebas bisa pula terstruktur bentuknya. Test essay 

merupakan alat penilaian yang paling tua. 

 Secara umum test esssay adalah pertanyaan yang menuntut mahasiswa 

menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, 

membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan 

tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasanya sendiri. Pada saat ini 

ada kecenderungan dari para pendidik (dosen) untuk kembali menggunakan test essay 

untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu : (i) 

adanya gejala menurunnya hasil belajar (kualitas) pendidikan yang disebabkan karena 

kecenderungan menggunakan test obyektif, (ii) lemahnya para mahasiswa menggunakan 

bahasa tulisan karena penggunaan test obyektif, (iii) kurangnya daya analisis mahasiswa 

karena seringnya dipakai test obyektif. 

Kebaikan-kebaikan test essay di antaranya adalah : 

♦ Mudah penyusunannya 

♦ Mengukur kedalaman kemampuan mahasiswa (power test) 

♦ Jawaban yang diberikan mahasiswa tidak spekulatif 

Sedangkan kelemahan test essay di antaranya adalah: 

♦ Skoring (koreksi) sulit 

♦ Cakupan materi penilaian sangat terbatas 

♦ Mudah terjadi hallo effect 

♦ Waktu koreksi lama 

Untuk mengurangi kelemahan test essay disarankan kepada para dosen untuk: 

♦ Kunci jawaban dibuat sekaligus dirumuskan secara umum yg dapat 

mengakomodasikan banyak pikiran 

♦ Koreksi dari nomor yang sama untuk seluruh mahasiswa, baru nomor 

berikutnya, dan seterusnya. 

♦ Tidak memperhatikan nama mahasiswa 
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♦ Istirahat dalam koreksi 

  

Test obyektif mulai populer digunakan di Indonesia pada awal tahun 1970-an. 

Kepopuleran bentuk test ini di antaranya karena luasnya materi yang bisa dijangkau 

untuk penilaian dan mudah dalam memberikan skor. Test obyektif bisa berbentuk :  True-

false, matching, pilihan ganda, dan isian singkat. Disebut test obyektif karena test jenis 

ini dalam skoringnya (apa pun model skoringnya) di samping mudah memang bisa sangat 

obyektif.  

Kebaikan-kebaikan test obyektif bisa disebutkan di antaranya adalah: 

 Dapat mencakup materi yang luas 

 Mudah koreksinya 

 Objektif dalam memberikan skor 

Kelemahan test obyektif adalah : 

 Sukar penyusunannya 

 Jawaban yang diberikan mahasiswa bersifat spekulatif 

 Tidak dapat mencerminkan kemampuan mahasiswa yang sebenarnya 

 

Pengembangan Penilaian yang Inovatif 

 Metode penilaian saat ini berkembang karena berubahnya hal-hal yang dianggap 

penting dalam proses belajar, seperti komunikasi dan penggunaan teknologi. Tidak semua 

hasil proses belajar dapat diukur dengan metode penilaian formal (tradisional) seperti 

ujian tertulis yang selama ini dipergunakan. Untuk itu diperlukan metode-metode 

penilaian yang baru, metode penilaian yang lebih inovatif untuk mengukur keberhasilan 

belajar mahasiswa. Metode inovatif lebih menekankan pada: 

• proses dari pada isi 

• teknologi 

• kerja sama 

• komunikasi 

• partisipasi aktif mahasiswa 

• aplikasi di lapangan. 
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Oleh karena itu,  penilaian yang bersifat inovatif ini, yang juga dikenal dengan penilaian 

informal biasanya muncul bersamaan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar. 

  Metode penilaian inovatif menilai di antaranya melalui portfolio, jurnal 

mahasiswa, concepts maps (peta konsep), annotated classlist, pertanyaan-pertanyaan,  

student constructed test, Cognitive Process Checklist, kualitas afeksi Mahasiswa,  dan 

penilaian Mahasiswa terhadap diri sendiri. Jurnal berisi tentang catatan kuliah 

mahasiswa, data, ringkasan, pertanyaan, evaluasi, revisi, kritik dan hal-hal lain yang 

berhubungan dengan proses belajar. Annotated Classlist  (Daftar Informasi Mahasiswa di 

dalam Kelas) adalah suatu daftar yang memberikan cara sistematis untuk mengamati 

mahasiswa di dalam kelas. Komponen yang diamati adalah : tingkah laku, ketrampilan, 

sikap, dan perhatian.  

  Student-constructed Test  (Test yang Dikonstruksi oleh Mahasiswa) adalah 

mahasiswa diminta dosen untuk membuat daftar pertanyaan (termasuk jawabannya) pada 

suatu mata kuliah yang akan diuji. Dosen memilih pertanyaan dari daftar pertanyaan 

tersebut dan dikeluarkan dalam test. Cognitive Process Checklist (Daftar Proses 

Ketrampilan Kognitif) melakukan penilaian dengan matriks yang terdiri dari nama-nama 

mahasiswa dan kata-kata yang berhubungan dengan keterampilan kognitif seperti : 

mengklasifikasikan, membuat hipotesis, membuat kesimpulan, menguraikan,  

mensintesis, mengevaluasi, merencanakan, menyelesaikan masalah. Penilaian kualitas 

afeksi mahasiswa dilakukan dengan matriks yang terdiri dari nama-nama mahasiswa dan 

kata-kata yang berhubungan dengan afeksi mahasiswa seperti : kemauan, kesabaran, 

keingintahuan, kontrol diri,  pertimbangan, kebebasan, harga diri, toleransi, kesedian 

menerima pendapat, kemampuan untuk berpartisipasi dalam kelompok. Akhirnya bisa 

juga para dosen melatih para mahasiswa untuk diminta memonitor kemajuannya sendiri 

dalam belajar. Berikutnya akan dibahas berturut-turut tentang concept map, portfolio, dan 

pertanyaan-pertanyaan. 

 

Concept Maps 

 Concept maps (peta konsep) adalah proses identifikasi konsep-konsep yang 

terdapat pada suatu ilmu dan pengorganisasian konsep-konsep tersebut ke dalam bentuk 
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dua dimensi yang disusun secara berurutan dari yang umum ke yang lebih spesifik. 

Hubungan antara konsep-konsep tersebut dinyatakan dengan kata atau prasa. 

 Kerja concept maps biasanya muncul di dalam brainstorming terhadap materi 

yang sedang diajarkan. Para mahasiswa dapat mengurutkan atau mengatur konsep-konsep 

secara hirarkis dalam papan tulis atau buku / lembar kerja. Kemudian konsep-konsep itu 

dihubungkan dengan satu atau lebih konsep yang lain dengan kata atau prasa yang 

menjelaskan hubungan antara konsep tersebut. 

 Concept maps dapat digunakan untuk :  

• revisi topik atau materi  

• memotivasi mahasiswa 

• menguatkan ide tentang suatu topik atau materi 

• membangun diskusi tentang suatu topik 

• membuat urutan ide dalam suatu topik atau materi 

• klarifikasi konsep-konsep  

Contoh : 
Daftar konsep     Peta Konsep 
       
      Binatang 
Binatang     
Mamalia      
reptil    dapat                dapat 
kucing 
anjing    Mamalia                  dan   Reptil 
ular 
sisik 
biawak                      dapat         dapat         dapat       dapat 
bulu 
         
       Kambing  kucing   ular           biawak 
 
  mempunyai            mempunyai                mempunyai            mempunyai  
 
 
     bulu               sisik 
 
 Langkah-langkah untuk membuat concept maps dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama-tama dosen memilih materi yang relevan. Map (peta) direncanakan memang 

relevan untuk menjelaskan konsep dari materi yang akan diajarkan. Langkah yang kedua, 
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para mahasiswa melakukan brainstorming terhadap materi, dan membuat daftar dari 

konsep-konsep yang ada pada materi tersebut. Kemudian urutkan konsep-konsep yang 

ada ke dalam yang sifatnya umum (sangat penting) ke konsep-konsep yang sifatnya 

khusus (kurang penting). Berikutnya, letakkan konsep yang sangat umum (sangat 

penting) pada bagian paling atas, berturut-turut kemudian untuk konsep yang lebih 

spesifik (kurang penting) di bawahnya. Akhirnya, hubungkan antara konsep yang ada 

dengan kata atau prasa yang mengidentifikasikan hubungan antara konsep tersebut. Bila 

mungkin, bisa juga dicari hubungan antara konsep yang sifatnya cross.  

 
Portfolio 

 Portfolio adalah kumpulan hasil pekerjaan mahasiswa dalam suatu topik tertentu. 

Isi portofolio dapat berupa data, analisis data, gambar, diagram, contoh-contoh, problem 

solving, kuis dan lain lain. Dalam pengerjaan portfolio memungkinkan mahasiswa untuk 

menunjukkan kemampuannya. Contoh portfolio yang paling sederhana adalah map 

dengan kumpulan-kumpulan bukti yang dapat berupa : 

• artefact,  yaitu dokumen yang dihasilkan selama proses belajar seperti laporan 

praktikum, pekerjaan rumah, proyek penelitian 

• reproduksi, yaitu foto, film, artikel, buku, copy 

• attestation, dokumen mahasiswa yang disiapkan oleh orang lain seperti orang tua, 

teman, guru 

• produksi, yaitu dokumen yang khusus dibuat untuk pengerjaan portofolio. 

Struktur portfolio ini meliputi : 

1. Tema/Judul 

2. Tujuan 

3. Daftar isi 

4. Bukti-bukti dan keterangannya 

5. Kesimpulan 

6. Refleksi 

 Dengan struktur seperti itu, bisa dikatakan bahwa portfolio adalah semacam paper 

atau lembar kerja, bisa juga semacam kliping yang berisi tentang pembuktian terhadap 

topik yang ditugaskan oleh dosen. Hanya saja dalam proses pengerjaannya mahasiswa 
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selalu dapat berkonsultasi dengan dosen tentang bukti-bukti yang mendukung dari topik 

yang dipilih. Bukti-bukti itu bisa berupa  artefact, reproduksi, attestation, dan produksi. 

Dengan demikian dari waktu ke waktu dosen bisa menilai kemajuan dan kemampuan 

mahasiswa dalam mencari bukti pendukung terhadap suatu topik yang ditugaskan. 

 Yang terpenting dari kerja portfolio adalah kemampuan mahasiswa memberikan 

atau menjelaskan bukti-bukti yang diperoleh (struktur ke 4 dari portfolio). Dari 

penjelasan mahasiswa ini dosen akan mengetahui betul kemampuan mahasiswa di dalam 

menjawab suatu masalah dengan bukti  pendukungya. Di samping itu, refleksi dari 

mahasiswa (struktur ke 6 dari portfolio) juga sangat membantu dosen untuk mengetahui 

akan kemampuan mengekspresikan tema yang ada di dalam aplikasi atau pengembangan 

keilmuan berikutnya. Penjelasan dan bukti-bukti yang disusun mahasiswa bisa juga 

disajikan dalam bentuk concept maps. 

 Portfolio dievaluasi dengan cara : 

1. Pertemuan teratur mahasiswa dan dosen untuk menilai kemajuan pengerjaan 

portfolio 

2. Menentukan standar atau kriteria tertentu, dan menilai apakah bukti yang 

dikumpulkan sesuai dengan kriteria 

3. Pengorganisasian bukti 

4. Substansi materi portfolio secara keseluruhan. 

 

Pertanyaan-Pertanyaan 

Selama berlangsungnya proses belajar mengajar, dosen dapat memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada para mahasiswanya. Pertanyaan lisan dan tertulis dapat 

memberikan informasi yang kaya sebagai bahan penilaian. Menurut Sullivan (1987) 

pertanyaan yang “baik” bersifat : 

♦ Mendalam (lebih dalam dari mengingat dan reproduksi) 

♦ Mendidik 

♦ Terbuka atau dapat menerima beberapa jawaban 

 Melalui pertanyaan yang baik akan terbentuk dialog antara dosen dan         

mahasiswa sehingga dosen dapat mengetahui apa yang sudah diketahui dan yang belum 

diketahui mahasiswa. Senada dengan Sullivan, Paul Swan (1995) juga telah menyarankan 
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bahwa untuk merangsang berpikir mahasiswa hendaknya para dosen di dalam proses 

belajar mengajarnya meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup. Untuk 

itu hendaknya para dosen harus lebih banyak mengajukan pertanyaan yang bersifat 

terbuka, bahkan bila mungkin pertanyaan itu mengarah ke investigasi. Hampir senada 

dengan Paul Swan, Piet Speyers (1991) juga mengatakan bahwa pertanyaan yang baik 

adalah yang mengarah pada kegiatan problem solving dalam setiap pembelajarannya. 

Beberapa contoh pertanyaan yang bersifat terbuka dan mengarah ke investigasi 

(dalam matematika) bisa disebutkan misalnya : 

• sebuah persegi panjang mempunyai luas 48 meter persegi, berapa kemungkinan 

keliling persegi panjang tersebut ? 

• sebuah persegi panjang  mempunyai keliling 40 meter, berapa kemungkinan luas 

persegi panjang tersebut ? 

• empat buah bilangan mempunyai rata-rata 24,5; berapa saja kemungkinannya 

bilangan-bilangan tersebut ? 

• gambarkan sebuah segitiga yang mempunyai luas 12  cm2 ? 

 Sementara itu, berkaitan dengan materi pembelajarannya, David Clarke (1997) 

menyarankan tigal jenis pertanyaan yang bisa dikembangkan seorang dosen. Pertama, 

pertanyaan hendaknya merangsang daya abstraksi mahasiswa. Kedua, pertanyaan harus 

memperhatikan konstektualitas materi yang sedang dipelajari, dan akhirnya pertanyaan 

hendaknya memperhatikan segi keterhubungan antar konsep yang telah dan sedang di 

pelajari dengan problem keseharian. Dengan mengajukan pertanyaan semacam itu, 

Clarke mengatakan bahwa dosen telah menjadikan materi pembelajarannya menjadi 

semakin sempurna. Misalnya dalam proses perkuliahan dosen bisa meminta mahasiswa 

mendiskusikan dan mencari solusinya dari informasi Bank Dunia sebagai berikut : 

“Penduduk kota Besar B bertambah dengan 1 juta orang setiap minggunya, dan akan 

menjadi lebih dari separo penduduk dunia dalam jangka waktu sepuluh tahun”. 

Kemudian dosen bisa meminta para mahasiswa dengan pertanyaan misalnya : 

Gambarkan suatu grafik yang menggambarkan informasi dari Bank Dunia tersebut ? 

Dari informasi tersebut, representasikan dalam suatu tabel, dan bila mungkin buatlah 

suatu persamaan yang menggambarkan informasi tersebut. Diskusikan cara mana 

yang lebih tepat untuk merepresentasikan informasi Bank Dunia tersebut ?. 
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 Metode penilaian inovatif dapat diterapkan pada sistem belajar mengajar kita.  

Kelebihan metode tersebut adalah : 

• lebih memberikan bukti kinerja mahasiswa  sebagai bahan penilaian 

• lebih adil dalam menilai 

• membangun cara bepikir kritis 

• meningkatkan kemampuan mahasiswa baik dari aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor 

• mahasiswa lebih terlibat dalam pengerjaan tugas-tugasnya. 

Kekuranganya : 

• lebih banyak waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk memberikan bukti sebagai 

bahan penilaian 

• lebih banyak waktu yang dibutuhkan dosen untuk mendapatkan bukti bahan 

penilaian yang didapatkan dari keterlibatan dalam proses pengerjaan tugas yang 

dikerjakan mahasiswa dan dari hasil akhir pekerjaan mahasiswa. 

 

Penutup 

 Bukti yang dipergunakan untuk menilai kinerja mahasiswa harus mencukupi 

sehingga penilaian menjadi adil. Penilaian kinerja mahasiswa tidak hanya berdasarkan 

hasil akhir proses belajar seperti nilai ujian (melalui tes), tetapi juga dari proses belajar 

mahasiswa yang dapat dinilai melalui non-tes seperti portfolio, jurnal mahasiswa, hasil 

diskusi, tugas-tugas, dan lain-lain. 

 Penilaian terhadap mahasiswa dapat muncul secara formal atau informal. 

Penilaian formal biasanya muncul pada akhir suatu topik / materi atau akhir semester. 

Penilaian informal muncul  secara simultan dengan proses pembelajaran, sebab informasi 

tentang belajar mahasiswa diperoleh ketika para mahasiswa sedang bekerja (belajar). 

Informasi yang didapatkan ini sering sangat berharga dan sangat efisien untuk 

mengetahui kemampuan mahasiswa. Tetapi yang perlu diingat, hanya hasil pengamatan 

yang signifikan yang perlu dicatat oleh dosen yang berhubungan dengan hasil belajar 

mahasiswa. 

Tiap-tiap metode penilaian (tes maupun non-tes) memiliki kelebihan dan 

kekurangan, tetapi pada dasarnya dapat diterapkan (disesuaikan) pada semua mata kuliah 
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pada sistem belajar mengajar kita. Akhirnya, aktivitas penilaian yang baik adalah identik 

dengan aktivitas pengajaran yang baik. Jadi kita membutuhkan suatu penilaian yang 

sangat integratif dengan perkuliahan yang kita selenggarakan. 
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