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KOMPETENSI INTI 

8.Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar 

dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. Guru mampu menggunakan hasil analisis penilaian dalam 

proses pembelajarannya: 

1. Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP. 

2. Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, selain 

penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan hasil serta 

implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi 

pembelajaran yang telah dan akan dipelajari. 

3. Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/kompetensi dasar 

yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing‐masing peserta 

didik untuk keperluan remedial dan pengayaan. 

4. Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui 

catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan 

sebagainya. 

5. Guru memanfatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 

TES DAN NON TES 

1.     TES 

Tipe evaluasi yang pertama adalah tes. Tes dapat didefinisikan sebagai suatu 

pernyataan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk 

memperoleh informasi tentang trait (sifat) atau atribut pendidikan atau psikologik 

yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau 

ketentuan yang dianggap benar.  yang biasanya di realisasikan dengan tes tertulis 

dan tes lisan, tes ini juga digunakan untuk memperoleh data, baik data kualitatif 

maupun kuantitatif. Suatu bentuk tes dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu: 

 

A.    Tes tertulis merupakan sekumpulan item pertanyaan dan atau pernyataan yang 

direncanakan oleh guru maupun para evaluator secara sistematis, guna 
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memperoleh informasi siswa. Akan tetapi, tes tertulis dapat mengevaluasi prinsip-

prinsip yang menyertai keterampilan termasuk keterampilan kognitif, afektif dan 

psikomotorik.  Tes tertulis juga bisa digunakan untuk menganalisis dan 

mensintesiskan informasi tentang siswa. Di lihat dari segi peranannya suatu  tes 

dapat di bedakan menjadi : 

a.       Tes diagnostic 

b.      Tes formatif 

c.       Tes penempatan (asosiasi) 

Tes mempunyai di dalamnya satu set atau lebih item pertanyaan atau pernyataan 

yang relevan. Tes tertulis ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu: 

a.       Tes objektif, disebut tes objektif karena para siswa tidak dituntut merangkai 

jawaban atas dasar informasi yang dimilikinya seperti pada tes esai. Secara garis 

besar tes ini dapat dibedakan kedalam 2 kelompok: 

  Tes objektif jenis isian (supply type), dimana tes ini mendekati pada tes 

sederhana. Tes ini juga memerlukan siswa untuk mengingat materi pembelajaran, 

dan menyimpan informasi materi dalam fikiran kemudian menuangkannya dalam 

bentuk memberikan jawaban atas suatu pertanyaan. Tes objektif jenis isian pada 

prinsipnya mencakup 3 tes yaitu: 

1)      Tes jawaban bebas atau jawaban terbatas, mengungkap kemampuan siswa 

dengan cara bertanya 

2)      Tes melengkapi, mengungkap kemampuan siswa denagn memberikan spasi 

atau ruang kosong untuk diisi dengan jawaban (kata) yang tepat. 

3)      Tes asosiasi, mengungkap kemampuan siswa dengan menyediakan spasi yang 

diisi dengan satu jawaban atau lebih, dimana jawaban tersebut masih memiliki 

keterkaitan dan bersifat homogeny antara satu dengan yang lainnya. 

tes objektif jenis isian ini walaupun telah di kelompokkan sebagai tes objektif, namun 

sebenarnya masih berkaitan dengan esai yaitu bahwa tes ini masih menuntut 

jawaban bebas dan singkat dari para siswa. Tapi karena tes ini hanya memberiakn 

kesempatan kepada siswa menjawab dengan satu kata dan biasanya telah terikat 

dalam definisi, fakta dan aatau prinsip-prinsip pengetahuan maka tes tersebut 

disebut sebagai tes objektif jenis isian. Pertanyaan pengenalan (recognition 

question) dibedakan menjadi 3 macam yaitu benar-salah, pilihan ganda, dan 

menjodohkan. 

  Tes esai, secara ontology merupakan salah satu bentuk tes tertulis, yang 

susunannya terdiri atas item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung 

permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang 

merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Tes esai dapt dibedakan  menjadi 2 

macam yaitu tes esai dengan jawaban panjang dan tes esai dengan jawaban 

singkat. Evaluasi yang dibuat dengan menggunakan pertanyaan esai biasanya 

digunakan untuk menerangkan, mengontraskan, menunjukkan hubungan, 
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memberikan pembuktian, menganalisi perbedaan, menarik kesimpulan, dan 

menggeneralisasi pengetahuan peserta didik. 

B.     Tes lisan merupakan sekumpulan item pertanyaan dan atau pernyataan yang 

disusunsecara terencana, diberikan oleh seorang guru kepada para siswanya tanpa 

melalui media tulis. Pada kondisi tertentu, seperti jumlah siswa kecil atau sebagian 

sisawa yang memerluakn tes remidi maka tes lisan dapat digunakan secara efektif. 

Tes lisan ini sebaiknya berfungsi sebagai tes pelengkap, setelah tes utama dalam 

bentuk tertulis dilakukan.  

 

2.     NON TES 

Tipe evaluasi yang kedua adalah non tes, alat ini digunakan untuk mengevaluasi 

penampilan dan aspek-aspek belajar efektif dari siswa.  Non tes ini tidak 

menggunakan item pertanyaan atau pernyataan seperti pada tes, tetapi non tes ini 

menggunakan metode lain untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. 

Alat non tes kadang ada yang menggunakan pengukuran, tetapi ada pula yang tidak 

menggunakannya, sabagai contoh observasi, bentuk laporan, teknik audio visual, 

dan teknik sosiometri. Alat observasi ini dapat berupa ceklis (banyak digunakan 

sebagai pelengkap teknik observasi), skala rating dan beberapa kartu skor. Yang 

termsuk teknik evaluasi non tes diantaranya yaitu: 

a.       Rating scale (skala bertingkat) yaitu alat non tes yang memberikan nilai angka 

untuk semacam pertimbangan (judgement) suatu objek yang dievaluasi atas dasar 

persepsi atau pilihan evaluand. 

b.      Questionnaires atau angket merupakan teknik evaluasi yang menggunakan 

angket untuk dijawab oleh responden sesuai dengan pilihan responden. Dan bila 

ditinjau dari segi cara menjawab maka kuesioner terbagi menjadi kuesioner tertutup 

dan kuesioner terbuka. Kuesioner tertututp adalah daftar pertanyaan yang memiliki 

dua atau lebih jawaban dan si penjawab hanya memberikan tanda silang (X) atau 

cek (√) pada awaban yang ia anggap sesuai. Sedangkan kuesioner terbuka adalah 

daftar pertanyaan dimana si penjawab diperkenankan memberikan jawaban dan 

pendapat nya secara terperinci sesuai dengan apa yang ia ketahui. 

c.       Daftar cocok adalah sebuah daftar yang berisikan pernyataan beserta dengan 

kolom pilihan jawaban. Si penjawab diminta untuk memberikan tanda silang (X) atau 

cek (√) pada awaban yang ia anggap sesuai. 

d.      Wawancara, teknik evaluasi yang menekankan adanya pertemuan secara 

langsung antara evaluator dengan yang dievaluasi (evaluand). wawancara dibagi 

dalam 2 kategori, yaitu pertama, wawancara bebas yaitu si penjawab (responden) 

diperkenankan untuk memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan yang ia 

diketahui tanpa diberikan batasan oleh pewawancara. Kedua adalah wawancara 

terpimpin dimana pewawancara telah menyusun pertanyaan pertanyaan terlebih 
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dahulu yang bertujuan untuk menggiring penjawab pada informsi-informasi yang 

diperlukan saja. 

e.       Pengamatan atau observasi, adalah suatu teknik yang dilakuakan dengan 

mengamati dan mencatat secara sistematik apa yang tampak dan terlihat 

sebenarnya. Pengamatan atau observasi terdiri dari 3 macam yaitu : (1) observasi 

partisipan yaitu pengamat terlibat dalam kegiatan kelompok yang diamati. (2) 

Observasi sistematik, pengamat tidak terlibat dalam kelompok yang diamati. 

Pengamat telah membuat list faktor faktor yang telah diprediksi sebagai memberikan 

pengaruh terhadap sistem yang terdapat dalam objek pengamatan. Observasi teknik 

evaluasi yang menekankan pada gangguan indera penglihatan.   

f.       Dokumentasi merupakan teknik evaluasi yang menekankan pada aspek data 

tertulis atau dokumen yang berkaitan erat dengan informasi tentang siswa. Data 

dokumentasi ini termasuk riwayat hidup (curriculum vitae) peserta didik. 

A. Pengertian Tes, Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi 

1. Tes 

Istilah ini berasal dari bahasa latin “testum” yang berarti sebuah piringan atau 

jambangan dari tanah liat. Istilah ini dipergunakan dalam lapangan psikologi dan 

selanjutnya hanya dibatasi sampai metode psikologi, yaitu suatu cara untuk menyelidiki 

seseorang. Penyelidikan tersebut dilakukan mulai dari pemberian suatu tugas kepada 

seseorang atau untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Pada hakikatnya tes 

adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal 

yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. 

Dengan demikian, fungsi tes adalah sebagai alat ukur. 

Tes adalah suatu pertanyaan atau tugas/seperangkat tugas yang direncanakan 

untuk memperoleh informasi tentang trait/atribut pendidikan atau psikologik yang setiap 

butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang 

dianggap benar (Ebel dan Frisbie 1996; Sax 1980; Lehmann 1973; Zainul 1995). 

Menurut Riduwan ( 2006: 37) tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah 

serangkaian pertanyaan / latihan yang digunakan untuk mengukur ketrampilan 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu / 

kelompok.Menurut Allen Philips (1979: 1-2) A test is commonly difined as a tool or 

instrument of measurement that is used to obtain data about a specific trait or 

characteristic of an individual or group. Test biasanya diartikan sebagai alat atau 

instrumen dari pengukuran yang digunakan untuk memperoleh data tentang suatu 

karakteristik atau ciri yang spesifik dari individu atau kelompok.) Menurut Rusli Lutan 

(2000:21) tes adalah sebuah instrument yang dipakai untuk memperoleh informasi 

tentang seseorang atau obyek. Tes adalah cara penilaian yang dirancang dan 

dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi 

yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas.  

http://www.peutuah.com/tag/serta/
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Tes dapat dipilah-pilah ke dalam berbagai kelompok. Berdasarkan bentuknya 

dikenal adanya tes uraian (essay test) dan tes objektif (objective test). Tes Uraian 

berdasarkan tipenya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni tes uraian terbatas 

(restricted essay test) dan tes uraian bebas (extended essay test). Tes objektif, 

berdasarkan tipenya dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni tes benar salah (true-false 

test), tes menjodohkan (mathcing test), dan tes pilihan ganda (multiple choice test). 

Beberapa tipe tes tersebut masih dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa 

jenis tes berdasarkan ragam dan karakternya. Tes berdasarkan cara melakukannya 

juga dapat dipilih menjadi tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Informasi tentang 

trait/atribut pendidikan atau psikologik dapat juga didapatkan dengan cara nontes. 

Misalnya dengan melakukan observasi, wawancara, angket, sosiometri, catatan 

anecdote, dan sebagainya. Uraian lebih lanjut tentang tes dan nontes akan dipaparkan 

lebih rinci pada bagian lain buku ini. 

 

2. Pengukuran 

Pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas 

“sesuatu”. Kata “sesuatu” bisa berarti peserta didik, guru, gedung sekolah, meja belajar, 

papan tulis, dll.  Dalam proses pengukuran tentu guru harus menggunakan alat 

ukur  (tes atau non tes). Alat ukur tersebut harus standar, yaitu memiliki derajat validitas 

dan reliabilitas yang tinggi.Pengukuran (measurement) adalah proses pemberian angka 

atau usaha memperoleh deskripsi numeric dari suatu tingkatan dimana seseorang 

peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Menurut William Shockley ( 

id.wilkipedia.org/wiki/pengukuran). Pengukuran adalah perbandingan dengan standar. 

Menurut Buana (www.fajar.co.id/news.php). Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk 

mengetahui informasi atau data secara kuantitatif. Pengukuran tidak melibatkan 

pertimbangan mengenai baik-buruknya, tidak menentukan siapa yang lulus dan tidak 

lulus.Menurut Rusli Lutan (2000:21) pengukuran ialah proses pengumpulan informasi. 

Menurut Gronlund yang dikutip Sridadi (2007) pengukuran  suatu kegiatan atau proses 

untuk memperoleh deskripsi numerik dan tingkatan atau derajat karakteristik khusus 

yang dimiliki individu.Menurut Allen Philips (1979: 1-2) a measure is the score that has 

been assigned on the basis of a test. ( Pengukuran adalah mencetak prestasi yang 

telah ditugaskan atas dasar suatu perjanjian.Menurut Kerlinger yang dikutip Sridadi 

(2007) pengukuran  sebagai pemberian angka-angka pada obyek atau kejadian-

kejadian menurut suatu aturan tertentu.Menurut id.wilkipedia.org/wiki/pengukuran. 

Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap 

suatu standar atau satuan pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada 

kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang 

bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian, atau kepercayaan konsumen Menurut 

Sridadi (2007) pengukuran adalah suatu prose yang dilakukan secara sistematis untuk 

memperoleh besaran kuantitatif dari suatu obyek tertentu dengan menggunakan alat 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Besaran&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Dimensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapasitas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Satuan_pengukuran&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuantitas_fisik&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketidakpastian&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indeks_kepercayaan_konsumen&action=edit
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ukur yang baku.Menurut Wolf (1984: 7) Measurement is the act of process of 

measuring. (Pengukuran adalah tindakan dari proses dari mengukur. 

Pengukuran berkaitan erat dengan proses pencarian atau penentuan nilai 

kuantitatif.Pengukuran adalah pemberian angka pada suatu atribut atau karakteristik 

tertentu yang dimiliki oleh orang atau objek lain menurut aturan atau formulasi yang 

jelas. Karakteristik dari pengukuran adalah penggunaan angka atau skala tertentu dan 

penggunaan aturan atau formula tertentu (Ebel dan Frisbie 1996; Sax 1980; Lehmann 

1973; Zainul 1995). Misalnya, untuk mengukur berat atau tinggi badan seseorang kita 

akan dengan mudah melakukannya karena alat ukur dan formulasinya telah diketahui 

secara umum.  

Pengukuran menjadi kompleks dan rumit bila kita dihadapkan pada pengukuran 

tentang kecepatan cahaya, ketinggian puncak gunung, daya penglihatan, kemampuan 

pendengaran, kecerdasan, kematangan, dan kepribadian seseorang. Alat ukur dan 

formulasinya sangat khusus dan hanya orang yang ahli di bidangnya yang bisa 

melakukannya. Dengan kata lain, tidak semua orang bisa melakukan pengukuran 

dalam semua bidang dengan baik. Demikian juga halnya dengan pengukuran dalam 

dunia pendidikan, yang pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang ahli di 

bidang pendidikan. Kemampuan ini merupakan kemampuan profesional guru. Tanpa 

melakukan pengukuran, seorang guru tidak akan mengetahui kemajuan proses belajar 

mengajar yang dikelolanya. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui ada dua 

karakter pengukuran, yakni pemakaian angka atau skala tertentu, dan pemakaian 

atauran atau formula tertentu. 

 

3. Peniaian 

Groundlund (1971:6) mengungkapkan bahwa penilaian merupakan deskripsi 

kualitatif dari tingkah laku siswa baik yang didasarkan pada hasil pengukuran (tes) 

maupun bukan hasil pengukuran (nontes: catatan anekdot, observasi, wawancara dll). 

Menurut Buana (www.fajar.co.id/news.php). assessment adalah alih-bahasa dari istilah 

penilaian. Penilaian digunakan dalam konteks yang lebih sempit daripada evaluasi dan 

biasanya dilaksanakan secara internal. Penilaian atau assessment adalah kegiatan 

menentukan nilai suatu objek, seperti baik-buruk, efektif-tidak efektif, berhasil-tidak 

berhasil, dan semacamnya sesuai dengan kriteria atau tolak ukur yang telah ditetapkan 

sebelumnya.Menurut www.elook.org/dictionary/assessment.htm Definition of 

assessment: the classification of someone or something with respect to its worth.( 

Definisi dari penilaian adalah penggolongan seseorang atau sesuatu berkenaan dengan 

harganya.)Menurut Angelo (1991: 17) Classroom Assessment is a simple method 

faculty can use to collect feedback, early and often, on how well their students are 

learning what they are being taught. (Penilaian Kelas adalah suatu metode yang 

sederhana dapat menggunakan fakultas (sekolah) untuk mengumpulkan umpan balik, 

awal dan setelahnya, pada seberapa baik para siswa mereka belajar apa yang mereka 

http://www.elook.org/dictionary/assessment.htm
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ajarkan.)Menurut Suharsimi yang dikutip oleh Sridadi(2007) penilaian adalah suatu 

usaha yang dilakukan dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran 

baik-buruk → bersifat kualitatif.Menurut Depag yang dikutip Sridadi (2007) penilaian 

adalah suatu usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi secara 

berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai 

oleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan sehingga dapat dijadikan 

dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.Menurut Rusli Lutan (2000:9) assessment 

termasuk pelaksanaan tes dan evaluasi. Asessment bertujuan untuk menyediakan 

informasi yang selanjutkan digunakan untuk keperluan informasi. 

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 dari 

pertimbangan tertentu. Kegiatan penilaian harus dapat memberikan informasi kepada 

guru untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya dan membantu peserta didik 

mencapai perkembangan belajarnya secara optimal. Implikasinya adalah kegiatan 

penilaian harus digunakan sebagai cara atau teknik untuk mendidik sesuai dengan 

prinsip pedagogis. Guru harus menyadari bahwa kemajuan belajar perserta didik 

merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembelajaran.Penilaian 

(assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian 

untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau 

ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) peserta didik. Penilaian menjawab 

pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik.Hasil 

penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai 

kuantitatif (berupa angka). Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau 

penentuan nilai kuantitatif tersebut. Penilaian (assessment) merupakan istilah yang 

umum dan mencakup semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui 

keberhasilan belajar siswa dengan cara menilai unjuk kerja individu peserta didik atau 

kelompok.  

 

4. Evaluasi 

Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris 

evaluation yang aberarti penilaian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily: 

1983). Menurut Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai “The process 

of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision 

alternatives”. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan 

menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. 

Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih besifat kuantitatif, 

sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif. Viviane dan Gilbert de Lansheere (1984) 

menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan apakah materi dan metode 

pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Rusli Lutan 
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(2000:22) evaluasi merupakan proses penentuan nilai atau kelayakan data yang 

terhimpun. Menurut Buana (www.fajar.co.id/news.php). Evaluasi adalah suatu kegiatan 

atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan seperti 

program pendidikan termasuk perencanaan suatu program, substansi pendidikan 

seperti kurikulum, pengadaan dan peningkatan kemampuan guru, pengelolaan 

pendidikan, dan lain-lain. Menurut Sridadi (2007) evaluasi : suatu proses yang 

dirancang secara sistematis dan terencana dalam rangka untuk membuat alternatif-

alternatif keputusan atas dasar pengukuran dan penilaian yang telah dilakukan 

sebelumnya.Allen Philips (1979: 1-2) evaluation is a complex term that often is misused 

by both teachers and students. It involves making decicions or judgements about 

students based on the extent to which instructional objectives are achieved by them. 

(evaluasi adalah suatu istilah kompleks yang sering disalahgunakan oleh para guru dan 

para siswa. Evaluasi melibatkan pembuatan keputusan atau penghakiman tentang para 

siswa didasarkan pada tingkat sasaran hasil yang dicapai oleh mereka.Menurut 

Sutarsih dan Kadarsih yang dikutip oleh Sridadi (2007) evaluasi : suatu proses untuk 

memberikan atau menentukan nilai kepada obyek tertentu berdasarkan suatu kriteria 

tertentu. 

Penentuannya bisa dilakukan salah satunya dengan cara pemberian tes 

kepada pembelajar. Terlihat disana bahwa acuan tes adalah tujuan pembelajaran. 

Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah 

direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak berharga, dan dapat pula 

untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai 

suatu proses penilaian untuk mengambil keputusan yang menggunakan seperangkat 

hasil pengukuran dan berpatokan kepada tujuan yang telah dirumuskan. Pada 

hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 

menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria 

tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. 

 


