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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL- Prodi  

Sikap 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

Keterampilan Umum 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

KU4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi. 

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi 
dan data. 



KU7 Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Keterampilan Khusus 

KK1 Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran kimia melalui berbagai pendekatan saintifik, strategi, dan model 
pembelajaran yang ditunjang oleh pemanfaatan berbagai sumber belajar, media pembelajaran berbasis IPTEKS, serta potensi lingkungan 
setempat, sehingga dapat mengembangkan keterampilan proses sains, berpikir kritis, dan kreatif peserta didik dalam menyelesaikan masalah. 

KK2 Mampu melakukan analisis terhadap berbagai alternatif pemecahan masalah baik di bidang keilmuan (sains) maupun pendidikan kimia dan 
menyajikan simpulannya sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Pengetahuan 

P3 Menguasai pengetahuan tentang peserta didik, teori dan metodologi pembelajaran, prinsip, prosedur, dan pemanfaatan evaluasi 
pembelajaran kimia. 

CP-MK  

M1 Menguasai Asesmen Pembelajaran Kimia dan contoh aplikasinya dalam pembelajaran kimia (P3). 

M2 Memiliki sikap bertanggungjawab dalam membuat keputusan terkait Asesmen Pembelajaran Kimia yang relevan (S9, KU2) 

M3 Memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis TIK untuk memahami Asesmen Pembelajaran Kimia (KK1) 

M4 Membuat keputusan berdasarkan analisis dan contoh-contoh kasus pembelajaran di kelas dan memberikan ide-ide untuk memilih berbagai 
alternatif solusi (S9, KU1, KU5, KU7, KK1, dan KK2) 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah ini mempelajari tentang (1) konsep dan prinsip penilaian pembelajaran, (2) tujuan, fungsi dan jenis-jenis penilaian, (3) penyusunan instrumen 
penilaian (kognitif, psikomotor, afektif), (4) pengembangan tes hasil belajar dan rubrik (5) persyaratan instrumen penilaian, serta (6) pemanfaatan hasil 
penilaian. 

Materi 
Pembelajaran/  
Pokok Bahasan 

a. Pendahuluan: Gambaran umum perkuliahan dan pengantar pembelajaran secara umum 
b. Konsep, dan prinsip penilaian pembelajaran: Pengukuran, asesmen, dan evaluasi; Perbedaan pengukuran, asesmen, dan evaluasi; Kedudukan tes, 

pengukuran, asesmen, dan evaluasi; dan Prinsip-prinsip asesmen. 
c. Tujuan, fungsi, dan jenis-jenis penilaian 
d.  Penyusunan instrumen penilaian (kognitif, afektif, dan psikomotor) 

(1) Aspek kognitif Taksonomi Bloom. 
(2) Meyusun soal berdasarkan ranah yang terdapat dalam Taksonomi Bloom (C1-C6). 
(3) Aspek afektif Taksonomi Krathwohl. 
(4) Menyusun instrumen untuk mengamati aspek afektif mengacu pada Taksonomi Krathwohl. 
(5) Aspek psikomotor Taksonomi Harrow 
(6) Menyusun instrumen untuk mengamati aspek psikomotor mengacu pada Taksonomi Harrow. 
(7) Hubungan antara kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dengan instrumen penilaian (kognitif, afektif, dan psikomotor). 

e.  Pengembangan tes hasil belajar dan rubrik. 
(1) Keunggulan dan kelemahan tes. 



(2) Teknik, macam, dan bentuk tes. 
(3) Menyusun soal dengan berbagai model 
(4) Menyusun rubrik penilaian, penskoran, dan konversi skor menjadi nilai. 

f. Persyaratan instrumen penilaian 
(1) Validitas dan reliabilitas 
(2) Faktor-faktor yang mempengaruhi validitas dan reliabilitas 
(3) Menghitung validitas dan reliabilitas soal yang disusun beserta daya beda, tingkat kesukaran, dan sensivitas butir soal 
(4) Analisis tes PAP dan PAN. 

g.  Pemanfaatan hasil penilaian 

Pustaka a. Arends, Richard I. 2004. Guide to Field Experiences ad Portofolio Development: to accompany ;learning to teach. New York: McGraw-Hill Book 
Company. 

b. Arikunto, Suharsimi / I. Jabar, CepiSafruddin Abdul. 2008. Evaluasi program pendidikan: pedoman teoritis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan. 
Jakarta: BumiAksara.  

c. Brookhart, Susan M. 2010. How to assess higher-order thinking skills in your classroom. Alexandria: ASCD. 
d. George, David. 2005. Examination and evaluation in education. New Delhi: Commonwealth.  
e. Glencoe Series. Tanpa Tahun. Performance Assessment in The Science Classroom.  New York: McGraw- Hill Company. 
f. I. Naik, S.P. 2004. Role of evaluation in education. New Delhi: Anmol Publications PVT.  
g. Johnson, David W. and Johnson, Robert T. 2002.Meaningful Assessment Manageable and Cooperative process. Boston: Allyn and Bacon. 
h. Kubiszyn, Tom / I. Borich, Gary.2007. Educational testing and measurement: classroom application and practice. New Jersey: John Wiley & Sons.  
i. Kumari, Sarita / I. Srivastava, D.S. 2005. Education: assessment, evaluation and remedial. New Delhi: Isha Books.  
j. Rani, T. Swarupa. 2004. Educational measurement and evaluation. New Delhi: DPH.  
k. Ross, Kenneth N. (ed). 2005. Quantitative research Methods in Educationl Planning, Module 6: Overview of Test Construction. Paris: International 

Institute for Educational Planning, UNESCO. 

l. Walton, John A. 2005. Educational objectives and achievement testing. New Delhi: Commonwealth.  

Media 
Pembelajaran 

Perangkat Lunak Perangkat Keras 

 Materi presentasi Telaah Kurikulum SMA (file power point)  LCD dan projector; 

Dosen Pengampu 
Fatayah, M.Pd. 
Irma Ayu Virtayanti, M.Pd. 

Mata Kuliah 
Prasyarat 

Pengantar Pendidikan, Perkembangan Peserta Didik, Belajar dan pembelajaran, serta Telaah Kurikulum Kimia SMA 

  

 

 



Pertemuan 
ke- 

Sub-CP-MK 
(sebagai Kemampuan akhir 

yang diharapkan) 
Indikator 

Kriteria & Bentuk 
penilaian 

Metode Pembelajaran 
(estimasi waktu) 

Materi Pembelajaran 
(pustaka) 

Bobot 
Penilaian (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Mahasiswa memahami 
gambaran umum 
 perkuliahan, dan 
pengantar pembelajaran 
secara umum (C2, A2) 

 Mahasiswa memahami 
gambaran umum 
 perkuliahan, dan pengantar 
pembelajaran secara umum 

 

 
 

 Ceramah; 

 Diskusi dan tanya jawab. 

 TM: 2 x 50 menit; 

 Penjelasan Silabus 

 Penjelasan RPS 

 Penjelasan aturan 
penilaian 

 

 

2-3  Mahasiswa mampu 
menjelaskan pengertian 
Memanfaatkan IPTEK 
dalam menggali 
informasi/data berkaitan 
dengan peranan asesmen 
dalam pendidikan dan 
pembelajaran (C2, A2). 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan pengertian 
pengukuran, asesmen, dan 
evaluasi. 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan perbedaan 
pengukuran, asesmen, dan 
evaluasi. 

 Mahasiswa dapat 
menjelaskan kedudukan 
tes, pengukuran, asesmen, 
dan evaluasi 

 Mahasiswa dapat 
menjelaskan prinsip 
asesmen. 

 Pengamatan diskusi 
dan tanya jawab 
 

 Ceramah,  Diskusi dan 
tanya jawab 

 TM: 1 x 50 menit; 

 BT: 1 x 60 menit; 

 BM: 1 x 60 menit. 

Konsep, dan prinsip 
penilaian pembelajaran. 

 Konsep pengukuran, 
asesmen, dan 
evaluasi. 

 Perbedaan 
pengukuran, 
asesmen, dan 
evaluasi. 

 Kedudukan tes, 
pengukuran, 
asesmen, dan 
evaluasi, dan  

 Prinsip-prinsip 
asesmen. 

5 

 Menjelaskan tujuan, jenis, 
dan fungsi  asesmen 

 Pengamatan diskusi 
dan tanya jawab 
 

 Ceramah,  Diskusi dan 
tanya jawab 

 TM: 1 x 50 menit; 

 BT: 1 x 60 menit; 

 BM: 1 x 60 menit. 

 Tujuan, fungsi, dan 
jenis-jenis penilaian 

 

5 

4-5  Mahasiswa mampu 
Mengembangkan 
indikator aspek kognitif, 
afektif, dan psikomotor 
(C2, A2). 

 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan taksonomi 
Bloom dan fungsinya 

 Mahasiswa dapat meyusun 
soal berdasarkan ranah 
yang terdapat dalam 

 Pengamatan diskusi 
dan tanya jawab 

 Tugas kelompok 

 Tugas individu 

 Ceramah,  Diskusi dan 
tanya jawab 

 Tugas kelompok 1 
Menyusun makalah dan 
mempresentasikannya 
secara berkelompok 

 Taksonomi Bloom dan 
fungsinya 

5 



Taksonomi Bloom (C1-C6). 
 

materi taksonomi 
Bloom. 

 Tugas individu: 
Menyusun soal 
berdasarkan ranah yang 
terdapat dalam 
taksonomi Bloom (C1-
C6) dan fungsinya. 

 TM: 2 x 50 menit; 

 BT: 2 x 60 menit; 

 BM: 2 x 60 menit. 

6-7  Mahasiswa mampu 
menjelaskan taksonomi 
Krathwohl dan fungsinya. 

 Mahasiswa dapat 
Menyusun instrumen untuk 
mengamati aspek afektif 
mengacu pada Taksonomi 
Krathwohl. 
 

 Pengamatan diskusi 
dan tanya jawab 

 Tugas kelompok 

 Tugas individu 

 Ceramah,  Diskusi dan 
tanya jawab 

 Tugas kelompok 2 
Menyusun makalah dan 
mempresentasikannya 
secara berkelompok 
materi taksonomi 
Krathwohl dan 
fungsinya. 

 Tugas individu: 
Menyusun instrumen 
untuk mengamati aspek 
afektif mengacu pada 
taksonomi Krathwohl 

 TM: 2 x 50 menit; 

 BT: 2 x 60 menit; 

 BM: 2 x 60 menit. 

 Taksonomi Krathwohl 
dan fungsinya 

5 

8-9  Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
taksonomiHarrow dan 
fungsinya 

 Mahasiswa dapat 
menyusun instrumen untuk 
mengamati aspek 
psikomotor mengacu pada 

 Pengamatan diskusi 
dan tanya jawab 

 Tugas kelompok 

 Tugas individu 

 Ceramah,  Diskusi dan 
tanya jawab 

 Tugas kelmpok 3 
Menyusun makalah dan 
mempresentasikannya 
secara berkelompok 
materi taksonomi 
Harrow dan fungsinya. 

 Taksonomi Harrow 
dan fungsinya 

5 



Taksonomi Harrow. 
 

 Tugas individu: 
Menyusun instrumen 
untuk mengamati aspek 
psikomotor mengacu 
pada Taksonomi 
Harrow. 

 TM: 2 x 50 menit; 

 BT: 2 x 60 menit; 

 BM: 2 x 60 menit. 

10-11  Mahasiswa mampu 
menjelaskan hubungan 
antara kompetensi inti, 
kompetensi dasar, dan 
indikator dengan instrumen 
penilaian (kognitif, afektif, 
dan psikomotor). 

 Mahasiswa dapat meyusun 
pemetaan KD, kisi-kisi soal, 
soal dan kunci. 

 Pengamatan diskusi 
dan tanya jawab 

 Tugas individu 

 Ceramah,  Diskusi dan 
tanya jawab 

 Tugas individu: 
Menyusun pemetaan 
KD, Kisi-kisi soal, soal 
dan kunci.  

 TM: 2 x 50 menit; 

 BT: 2 x 60 menit; 

 BM: 2 x 60 menit. 

 Hubungan antara 
kompetensi inti, 
kompetensi dasar, dan 
indikator dengan 
instrumen penilaian 
(kognitif, afektif, dan 
psikomotor). 

5 

12 Praktek menyusun instrumen tes kimia Kelas X beserta kisi-kisinya 5 

13 Praktek menyusun instrumen tes kimia Kelas XI beserta kisi-kisinya 5 

14 Praktek menyusun instrumen tes kimia Kelas XII beserta kisi-kisinya 5 

15 Ujian Tengah Semester (UTS) 

16-18  Mengembangkan tes 
hasil belajar dan rubrik 
(C2, A2). 
 

 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan keunggulan 
dan kelemahan tes 

 Mahasiswa dapat 
menjelaskan teknik, 
macam, dan bentuk tes 

 Mahasiswa dapat 
menyusun rubrik penilaian 
tes, penskoran, dan 
konversi skor menjadi nilai 

 Mahasiswa dapat 

 Pengamatan diskusi 
dan tanya jawab 
 

 Ceramah,  Diskusi dan 
tanya jawab 

 TM: 3 x 50 menit; 

 BT: 3 x 60 menit; 

 BM: 3 x 60 menit. 

 Pengembangan tes 
hasil belajar dan 
rubrik. 

1. Keunggulan dan 
kelemahan tes. 

2. Teknik, macam, dan 
bentuk tes. 

3. Contoh soal dengan 
berbagai model 

4. Rubrik penilaian, 
penskoran, dan 

5 



menafsirkan hasil belajar 

 Mahasiswa dapat membuat 
tes hasil belajar 

konversi skor 
menjadi nilai 

19 Praktek menyusun bermacam-macam bentuk tes kognitif, penskoran beserta rubrik 5 

20 Praktek menyusun tes afektif, penskoran dan rubrik 5 

21 Praktek menyusun tes psikomotor, penskoran, dan rubrik 5 

22-25  Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan 

kualitas alat ukur 

 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan kualitas 

alat ukur 

 Pengamatan diskusi 
dan tanya jawab 
 

 Ceramah,  Diskusi dan 
tanya jawab 

 TM: 4 x 50 menit; 

 BT: 4 x 60 menit; 

 BM: 4 x 60 menit. 

 Validitas dan 
reliabilitas 

 Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
validitas dan 
reliabilitas 

 Menghitung validitas 
dan reliabilitas soal 
yang disusun beserta 
daya beda, tingkat 
kesukaran, dan 
sensivitas butir soal 

 Analisis tes PAP dan 
PAN. 

5 

26 Praktek uji kualitas alat ukur secara manual dan menyimpulkan hasil pengujian 5 

27 Praktek uji kualitas alat ukur menggunakan SPSS dan menyimpulkan hasil pengujian 5 

28  Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
pemanfaatan hasil 
penilaian 

 Mahasiswa dapat 
menjelaskan pemanfaatan 
hasil penilaian 

 Pengamatan diskusi 
dan tanya jawab 
 

 Ceramah,  Diskusi dan 
tanya jawab 

 TM: 1 x 50 menit; 

 BT: 1 x 60 menit; 

 BM: 1 x 60 menit. 

 Pemanfaatan hasil 
penilaian. 

5 

29 Portofolia: Penyusunan Lembar Penilaian (termasuk uji kualitas alat ukur) 15 

30 Ujian Akhir Semester (UAS) 

 


