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Penilaian Pembelajaran
• Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
mencakup:
– prinsip penilaian;
– teknik dan instrumen penilaian;
– mekanisme dan prosedur penilaian;
– pelaksanaan penilaian;
– pelaporan penilaian;
– dan kelulusan mahasiswa.

Prinsip Penilaian
No

Prinsip Penilaian

Pengertian

1

Edukatif

merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a.
memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian
pembelajaran lulusan.

2

Otentik

merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang
berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan
mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

3

Objektif

merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati
antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas
penilai dan yang dinilai.

4

Akuntabel

merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan
kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh
mahasiswa.

5

Transparan

merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses
oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik dan Instrumen Penilaian
• Teknik Penilaian
Penilaian
Sikap
Ketrampilan Umum
Ketrampilan Khusus

Penguasaan
Pengetahuan

Teknik

Instrumen

Observasi

1. Rubrik untuk
penilaian proses
dan / atau
observasi, partisipasi, 2. Portofolio atau
unjuk kerja, tes tertulis,
karya desain untuk
tes lisan, dan angket
penilaian hasil

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan
instrumen penilaian yang digunakan.

Penilaian capaian pembelajaran
• Penilaian ranah sikap
– dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian
antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya
dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek
pribadi yang menekankan pada aspek beriman,
berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung
jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan
peradabannya.

Penilaian capaian pembelajaran
• Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai
bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis
dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak
langsung.
– Secara langsung maksudnya dalah dosen dan
mahasiswa bertemu secara tatap muka saat
penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis
dan disertasi.
– Secara tidak langsung, misalnya menggunakan
lembar-lembar soal ujian tulis.

Penilaian capaian pembelajaran
• Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian
kinerja yang dapat diselenggarakan melalui
praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll.
yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat
meningkatkan kemampuan ketrampilannya.

Instrumen Penilaian
• Rubrik
– Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan
kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi
tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri
dari dimensi yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil
belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar
mahasiswa.
– Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas
dimensi dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran
mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi
pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai
capaian pembelajarannya.

Rubrik
• Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada
buku ini, yakni:
– 1. Rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai
berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua
kriteria.
– 2. Rubrik deskriptif memiliki tingkatan kriteria penilaian yang
dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor
penilaian.
– 3. Rubrik skala persepsi memiliki tingkatan kriteria penilaian
yang tidak dideskripsikan namun tetap diberikan skala
penilaian atau skor penilaian.

Contoh Rubrik Deskriptif untuk Penilaian
Presentasi Makalah
SKALA

DEMENSI

Organisasi

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat
Kurang

Skor >= 81

(61-80)

(41-60)

(21-40)

<20

terorganisasi
dengan
menyajikan
fakta yang
didukung
oleh contoh
yang telah
dianalisis
sesuai
konsep

terorganisasi
dengan baik
dan
menyajikan
fakta yang
meyakinkan
untuk
mendukung
kesimpulank
esimpulan.

Presentasi
mempunyai
fokus dan
menyajikan
beberapa
bukti yang
mendukung
kesimpulank
esimpulan.

Cukup fokus,
namun bukti
kurang
mencukupi
untuk
digunakan
dalam
menarik
kesimpulan

Tidak ada
organisasi
yang jelas.
Fakta tidak
digunakan
untuk
mendukung
pernyataan.

Contoh Rubrik Deskriptif untuk Penilaian
Presentasi Makalah
DIMENSI

Isi

SKALA
Sangat
Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat
Kurang

Skor ≥ 81

(61-80)

(41-60)

(21-40)

<20

Isi mampu
mengguga h
pendengar
untuk
mengamba
ngkan
pikiran.

Isi akurat
Isi secara umum Isinya kurang Isinya tidak
dan
akurat, tetapi
akurat,
akurat atau
lengkap.
tidak lengkap.
karena tidak terlalu umum.
Para
Para pendengar
ada data
Pendengar
pendengar bisa mempelajari faktual, tidak tidak belajar
menambah beberapa fakta
menambah apapun atau
wawasan
yang tersirat,
pemahaman
kadang
baru tentang
tetapi mereka
pendengar menyesatkan
topik
tidak menambah
.
tersebut.
wawasan baru
tentang topik

Contoh Rubrik Deskriptif untuk Penilaian
Presentasi Makalah
SKALA

DIMENSI

Gaya
Presentasi

Sangat
Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

Skor ≥81

(61-80)

(41-60)

(21-40)

<20

Berpatokan
pada catatan,
tidak ada ide
yang
dikembangk an
di luar catatan,
suara monoton

Pembicara cemas
dan tidak nyaman,
dan membaca
berbagai catatan
daripada
berbicara.
Pendengar sering
diabaikan. Tidak
terjadi kontak
mata karena
pembicara lebih
banyak melihat ke
papan tulis atau
layar.

Berbicara
dengan
semangat,
menularkan
semangat
dan
antusiasme
pada
pendengar

Pembicara
Secara umum
tenang dan
pembicara
menggunakan
tenang, tetapi
intonasi yang
dengan nada
tepat, berbicara yang datar dan
tanpa
cukup sering
bergantung
bergantung
pada catatan,
pada catatan.
dan berinteraksi Kadangkadang
secara intensif
kontak mata
dengan
dengan
pendengar.
pendengar
Pembicara
diabaikan.
selalu kontak

Contoh Bentuk Lain dari Rubrik Deskriptif
GRADE

SKOR

INDIKATOR KINERJA

Sangat
kurang

≤ 20

Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak
menyelesaikan permasalahan

Kurang

21–40

Rancangan yang disajikan teratur namun kurang
menyelesaikan permasalahan

Cukup

41– 60

Rancangan yang disajikan tersistematis,
menyelesaikan masalah, namun kurang dapat
diimplementasikan

Baik

61- 80

Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan
masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif

Sangat Baik

≥ 81

Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan
masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif

Contoh Rubrik Holistik
DEMENSI

BOBOT

Penguasaan Materi

30%

Ketepatan
menyelesaikan
masalah

30%

Kemampuan
Komunikasi

20%

Kemampuan
menghadapi
Pertanyaan

10%

Kelengkapan alat
peraga dalam
presentasi

10%

NILAI AKHIR

100%

Nilai

Komentar
(catatan)

Nilai total

Manfaat penilaian menggunakan rubrik
• Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan
konsisten dengan kriteria yang jelas;
• Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap
tingkatan kemampuan mahasiswa;
• Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif;
• Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian
kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya;
• Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat;
• Rubrik dapat digunakan sebagai intrumen untuk refleksi yang
efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung;
• Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil
belajar mahasiswa.

Penilaian portofolio
• merupakan penilaian berkelanjutan yang
didasarkan pada kumpulan informasi yang
menunjukkan perkembangan capaian belajar
mahasiswa dalam satu periode tertentu.
• Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa
dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik
atau karya mahasiswa yang menunjukkan
perkembangan kemampuannya untuk mencapai
capaian pembelajaran.

Macam penilaian portofolio adalah
sebagai berikut:
• Portofolio perkembangan, berisi koleksi artefak karya
mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian
kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah
dijalani.
• Portofolio pamer/showcase berisi artefak karya
mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar
terbaiknya.
• Portofolio komprehensif, berisi artefak seluruh hasil
karya mahasiswa selama proses pembelajaran.

Contoh: penilaian portofolio kemampuan mahasiswa
memilih dan meringkas artikel jurnal ilmiah.
No

Aspek Penilaian
Skor

1

Artikel berasal dari
journal terindek dalam
kurun waktu 3 tahun
tarakhir.

2

Artikel berkaitan dengan
tema dampak polusi
industri

3

Jumlah artikel sekurangkurangnya membahas
dampak polusi industri
pada manusia dan
lingkungan

Artikel-1
Tinggi
(6-10)

Rendah
(1-5)

Artikel-2
Tinggi
(6-10)

Rendah
(1-5)

Artikel-3
Tinggi
(6-10)

Rendah
(1-5)

Contoh: penilaian portofolio kemampuan mahasiswa
memilih dan meringkas artikel jurnal ilmiah.
No

Aspek Penilaian
Skor

5

Ketepatan meringkas
konsep pemikiran
penting dalam artikel

6

Ketepatan meringkas
metodologi yang
digunakan dalam artikel

7

Ketepatan meringkas
hasil penelitian dalam
artikel

8

Ketepatan meringkas
pembahasan hasil

Artikel-1
Tinggi
(6-10)

Rendah
(1-5)

Artikel-2
Tinggi
(6-10)

Rendah
(1-5)

Artikel-3
Tinggi
(6-10)

Rendah
(1-5)

Contoh: penilaian portofolio kemampuan mahasiswa
memilih dan meringkas artikel jurnal ilmiah.
No

Aspek Penilaian
Skor

9

Ketepatan meringkas
simpulan hasil
penelitian dalam artikel

10

Ketepatan memberikan
komentar pada artikel
journal yang dipilih

Jumlah skor tiap ringkasan
artikel
Rata-rata skor yang
diperoleh

Artikel-1
Tinggi
(6-10)

Rendah
(1-5)

Artikel-2
Tinggi
(6-10)

Rendah
(1-5)

Artikel-3
Tinggi
(6-10)

Rendah
(1-5)

Mekanisme dan Prosedur Penilaian
• Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian,
teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian,
indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan
alur sebagai berikut:
1. menyusun
2. menyampaikan
3. menyepakati
4.melaksanakan
5. memberi umpan balik
6. mendokumentasikan

Prosedur penilaian mencakup
tahap:
1. Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian
bertahap dan/atau penilaian ulang),
2. kegiatan pemberian tugas atau soal,
3. observasi kinerja,
4. pengembalian hasil observasi, dan
5. pemberian nilai akhir.

Pelaksanaan Penilaian
• Pelaksanan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana
pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:
1. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
2. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan
mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
3. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan
mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

• Sedangkan pelaksanaan penilaian untuk program
spesialis dua, program doktor, dan program doktor
terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari
perguruan tinggi yang berbeda.

Pelaporan Penilaian
• Mekanisme pelaporan penilaian:
1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam
menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti
pada table berikut.
Huruf

Angka

Kategori

A

4

Sangat baik

B

3

Baik

C

2

Cukup

D

1

Kurang

E

0

Sangat Kurang

2. Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai
pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan
dengan indeks prestasi semester (IPS):
4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program
studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK):
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