
KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut implementasi Kurikulum 2013, berbagai hal perlu disiapkan, antara
lain panduan penilaian, format rapor dan cara pengisiannya serta buku induk siswa di
sekolah dasar. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
bekerjasama dengan Pusat Penilaian Pendidikan  Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbangdikbud) telah menyusun Panduan Teknis
Penilaian, Pengisian Rapor, dan Buku Induk.

Proses penyusunan petunjuk teknis melibatkan berbagai pihak, antara lain para pakar,
pengawas, kepala sekolah, guru, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbangdikbud,
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).

Petunjuk teknis ini disusun berdasarkan saran dan masukan dari berbagai pihak, terkait
proses penilaian, pengisian rapor, dan buku Induk di sekolah dasar.

Petunjuk teknis ini menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaran
pendidikan di tingkat sekolah dasar, khususnya terkait proses penilaian dan pengisian
rapor serta pengisian buku induk siswa.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mulai tahun pelajaran 2013/2014, Pemerintah telah memberlakukan kurikulum baru yang

disebut dengan Kurikulum 2013. Kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil

belajar merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran di samping komponen-

komponen yang lain. Komponen tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Proses pembelajaran merupakan upaya untuk

mencapai Kompetensi Dasar yang dirumuskan dalam kurikulum. Sementara itu, kegiatan penilaian

dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian Kompetensi Dasar. Penilaian juga

digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran sehingga dapat

dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan proses pembelajaran yang telah

dilakukan. Oleh sebab itu, kurikulum yang baik dan proses pembelajaran yang benar perlu

didukung oleh sistem penilaian yang baik, terencana, dan berkesinambungan.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi tentang

proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan dengan cara menganalisis dan

menafsirkan data tentang kegiatan yang dilakukan peserta didik secara sistematis dan

berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pembelajaran

berbasis aktivitas. Hal ini berimplikasi pada pelaksanaan penilaian yang meliputi kompetensi sikap,

pengetahuan, maupun keterampilan baik proses maupun hasil. Dengan demikian, hal-hal yang

perlu diperhatikan dalam merancang penilaian adalah sebagai berikut:

1. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Dasar (KD) pada Kompetensi Inti

(KI)-1 sampai KI-4.

2. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan hal-hal yang dapat dilakukan peserta

didik setelah mengikuti proses pembelajaran dan bukan untuk menentukan posisi seseorang

terhadap kelompoknya.
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3. Sistem penilaian yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Artinya semua

indikator diukur, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang telah dikuasai dan

yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik.

4. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, berupa perbaikan proses

pembelajaran, program remedial bagi peserta didik yang pencapaian kompetensi di bawah

ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan.

5. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses

pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi

lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses, misalnya melalui wawancara,

maupun produk berupa hasil observasi lapangan.

B. Sasaran Pengguna Panduan Teknis Penilaian di SD

Pengguna Panduan Teknis ini mencakup pihak-pihak sebagai berikut.

1. Guru secara individual atau kelompok guru.

2. Kepala sekolah.

3. Pengawas sekolah.

4. Tenaga kependidikan (pustakawan sekolah, pembina pramuka, pelatih ekstra kurikuler).

5. Orang tua.

C. Tujuan Panduan Teknis Penilaian di SD

Panduan Teknis  ini dimaksudkan untuk:

1. Memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan

mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar secara autentik.

2.Memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan program remedial bagi

peserta didik yang tergolong slow learner, dan program pengayaan bagi peserta didik yang

termasuk kategori fast learner.

3.Memfasilitasi guru dalam mengisi laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik (rapor).

4.Memfasilitasi kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam memberikan pembinaan kepada

guru.

5.Memfasilitasi orangtua dalam memahami hasil penilaian dalam buku laporan hasil

pencapaian kompetensi peserta didik (rapor).
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D. Ruang Lingkup Panduan Teknis

Panduan teknis ini mencakup substansi sebagai berikut.

1. Pengertian, karakteristik, dan bentuk penilaian sebagai landasan bagi guru untuk

merencanakan, melaksanakan, mengolah, dan melaporkan hasil penilaian.

2. Instrumen penilaian.

3. Pelaksanaan penilaian.

4. Pelaporan hasil penilaian.
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BAB II

PENILAIAN OLEH PENDIDIK DI SEKOLAH DASAR

A. Pengertian

Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara holistik meliputi

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik selama pembelajaran berlangsung

(penilaian proses) maupun setelah pembelajaran berakhir (penilaian hasil belajar).

Dalam pelaksanaan penilaian kelas terdapat berbagai istilah sebagai berikut.

1. Penilaian oleh pendidik adalah penilaian terhadap hasil belajar peserta didik yang

dilakukan oleh pendidik, selama proses dan akhir pembelajaran, yang meliputi kompetensi

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis.

2. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan

sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran

dalam situasi yang sesungguhnya (dunia nyata).

3. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif

untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.

4. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan peserta didik untuk

menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perorangan

dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas dalam kurun waktu tertentu.

5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai

kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi atau subtema. Ulangan

harian terintegrasi dengan proses pembelajaran untuk mengukur kompetensi pengetahuan

dan kompetensi keterampilan.

6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di tengah semester.

7. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.

a. Karakteristik Penilaian

Penilaian dalam Kurikulum 2013 memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Belajar Tuntas

Ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan

keterampilan meliputi ketuntasan substansi dan ketuntasan belajar dalam kurun waktu belajar.  Pada
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kompetensi sikap (KI-1 dan KI-2), pemberian umpan balik dan pembinaan sikap dilakukan secara

langsung ketika perilaku peserta didik tidak mencapai kriteria baik. Peserta didik yang belum

mencapai ketuntasan belajar pada KI-3 dan KI-4,  perlu diberi kesempatan untuk perbaikan (remedial

teaching), dan peserta didik tidak diperkenankan melanjutkan pembelajaran kompetensi selanjutnya

sebelum kompetensi tersebut tuntas. Dalam belajar tuntas peserta didik diharapkan mencapai kriteri

ketuntasan yang ditentukan. Kriteria ketuntasan dijadikan acuan oleh guru untuk mengetahui

kompetensi yang sudah atau belum dikuasai peserta didik. Melalui cara tersebut, guru mengetahui

sedini mungkin kesulitan peserta didik sehingga pencapaian kompetensi yang kurang optimal dapat

segera diperbaiki. Kriteria ketuntasan tidak perlu dicantumkan dalam buku rapor, hanya menjadi

catatan guru. Kriteria ketuntasan tidak perlu dicantumkan dalam buku rapor, hanya menjadi catatan

guru dan dicantumkan dalam dokumen KTSP.

2. Autentik

Memandang penilaian dan pembelajaran sebagai dua hal yang saling berkaitan. Penilaian

autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Menggunakan

berbagai cara dan kriteria holistik (kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap). Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh

peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta

didik.

3. Berkesinambungan

Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus

menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk

mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik,

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus menerus dengan menggunakan

berbagai bentuk penilaian.

4. Menggunakan bentuk penilaian yang bervariasi

Penilaian pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai

bentuk penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai.

Berbagai bentuk penilaian yang dapat digunakan antara lain tes tertulis, tes lisan, penilaian

produk, penilaian portofolio, unjuk kerja, projek, dan pengamatan atau observasi.

5. Berdasarkan acuan kriteria

Penilaian pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan  acuan

kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi

dibandingkan terhadap ketuntasan yang ditetapkan. Idealnya, kriteria ketuntasan ditetapkan

oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang

akan dicapai, daya dukung (sarana dan guru), dan karakteristik peserta didik.
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b. Bentuk Penilaian di SD

Penilaian di SD dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian untuk semua kompetensi

dasar yang dikategorikan dalam tiga kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

1. Penilaian Kompetensi Sikap

Sikap merupakan kecenderungan untuk berbuat dan berperilaku kepada suatu objek. Penilaian sikap

dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian

sikap memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga

pendekatan dan bentuk penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih

ditujukan untuk membina perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter peserta didik.

Untuk SD dan sederajat penilaian sikap dilakukan oleh guru kelas dengan menggunakan observasi

dan informasi lain seperti catatan guru berupa catatan anekdot (anecdotal record), catatan kejadian

tertentu (incidental record), dan informasi lain yang valid dan relevan. Penilaian diri dan penilaian antar-

teman dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik, sehingga

hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik.

Dalam pelaksanaan penilaian sikap diasumsikan setiap peserta didik memiliki karakter dan perilaku

yang baik sehingga jika tidak dijumpai perilaku yang menonjol maka nilai sikap peserta didik tersebut

adalah baik dan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Perilaku menonjol (sangat baik/kurang baik)

yang dijumpai selama proses pembelajaran dimasukkan ke dalam catatan guru. Selanjutnya, untuk

menambah informasi, guru kelas mengumpulkan data dari hasil penilaian sikap yang dilakukan oleh guru

mata pelajaran lainnya, kemudian merangkum menjadi deskripsi (bukan angka atau skala). Penilaian

yang utama dilakukan oleh guru kelas melalui observasi selama periode satu semester dan penilaian

sikap tidak dilaksanakan pada setiap kompetensi dasar (KD). Penilaian kompetensi sikap dilakukan

melalui observasi, rubrik, wawancara, penilaian diri, penilaian antarteman, jurnal selama proses

pembelajaran berlangsung, dan tidak hanya di dalam kelas. Penilaian kompetensi sikap mengunakan

deskripsi yang menggambarkan perilaku peserta didik.

a. Kompetensi Sikap spiritual

Aspek penilaian kompetensi sikap spiritual (KI-1), antara lain: (1) ketaatan beribadah; (2) berperilaku

syukur; (3) berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan; dan (4) toleransi dalam beribadah.

Kompetensi sikap spritual tersebut dapat diganti dari yang ada dan ditambah sesuai karakteristik satuan

pendidikan. Aspek tersebut berlaku untuk semua muatan pelajaran.

Pelaksanaan penilaian kompetensi sikap spritual dilakukan setiap hari selama proses pembelajaran

berlangsung di satuan pendidikan atau pada saat tertentu dengan stimulus yang disiapkan pendidik.

Stimulus yang disiapkan oleh pendidik dapat berupa aspek penilaian sikap sipritual seperti telah

diuraikan. Respon atau jawaban yang diberikan peserta didik dicatat dalam lembar observasi atau rubrik

yang telah disiapkan oleh pendidik. Penilaian sikap sipritual dapat dilakukan dalam penilaian diri atau

penilaian oleh teman di satuan pendidikan. Instrumen penilaian diri dan penilaian teman disiapkan oleh

pendidik dalam bentuk esai, rubrik atau portofolio. Hasil penilaian diri atau penilaian oleh teman
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digunakan pendidik sebagai penguat hasil catatan obeservasi yang dilakukan oleh pendidik.

Stimulus atau lontaran kasus yang diberikan pendidik hendaknya dalam rangka pembentukan sikap

dan perilaku saleh sesuai agama peserta didik, hubungan dengan Tuhan (ahlak mulia), hubungan

dengan sesama serta hubungan dengan lingkungan. Melalui aspek tersebut diharapkan peserta didik

memiliki sikap budi pekerti luhur, sikap sosial yang baik, toleransi beragama, dan peduli lingkungan.

b. Kompetensi Sikap Sosial

Aspek penilaian sikap sosial (KI-2) meliputi: (1) jujur yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan

pekerjaan; (2) disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai

ketentuan dan peraturan; (3) tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melakspeserta

didikan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat,

lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa; (4) santun yaitu perilaku hormat pada orang lain

dengan bahasa yang baik; (5) peduli yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan

kepada orang lain atau masyarakat yang membutuhkan; dan (6) percaya diri yaitu suatu keyakinan

atas kemampuannya sendiri untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Kompetensi sikap sosial tersebut

dapat ditambah dan indikator untuk setiap aspek dapat dikembangkan sesuai kebutuhan satuan

pendidikan. Aspek tersebut berlaku untuk semua muatan pelajaran.

Pelaksanaan penilaian komptensi sikap sosial dilakukan setiap hari selama proses pembelajaran

berlangsung di satuan pendidikan atau pada saat tertentu dengan stimulus yang disiapkan pendidik.

Penilaian kopetensi sikap sosial dapat dilakukan pada awal pembelajaran, tengah, atau akhir

pembelajaran. Stimulus yang disiapkan oleh pendidik dapat berupa aspek penilaian sikap sosial seperti

telah diuraikan. Respon yang diberikan peserta didik yang positif atau negatif dicatat dalam lembar

observasi atau rubrik yang telah disiapkan oleh pendidik yang digunakan sebagai bahan pembentukan

sikap perilaku peserta didik ke arah positif (baik). Penilaian sikap sosial dapat dilakukan dalam penilaian

diri atau penilaian oleh teman di satuan pendidikan. Instrumen penilaian diri dan penilaian teman

disiapkan oleh pendidik dalam bentuk esai, rubrik atau portofolio. Stimulus atau lontaran kasus yang

diberikan pendidik hendaknya dalam rangka pembentukan kesadaran, kepedulian dan sikap sosial serta

emosional peserta didik. Hasil observasi atau penilaian sikap digunakan sebagai pelengkap atau

penguatan hasil pengamatan oleh pendidik.

2.Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Penilaian kompetensi pengetahuan (KI-3) dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk

penilaian. Guru diharapkan mampu mengidentifikasi setiap KD dan/atau materi pembelajaran untuk

selanjutnya memilih bentuk penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai.

Penilaian dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP).

Untuk mencapai ketuntasan belajar (mastery learning), penilaian ditujukan untuk
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mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan (diagnostic) proses pembelajaran. Untuk itu, pemberian

umpan balik (feedback) kepada peserta didik dan guru merupakan hal yang sangat penting, sehingga

hasil penilaian dapat segera digunakan untuk perbaikan mutu pembelajaran. Penilaian KI-3

menggunakan rentang capain /nilai 0 – 100 dan predikat A (Sangat Baik); B (Baik); C (Cukup); D

(Kurang), dan deskripsi.

Bentuk penilaian yang digunakan sebagai berikut:

a. Tes Tertulis

Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawaban serta dilaksanakan secara tertulis berupa

pilihan ganda, isian, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis

dikembangkan atau disiapkan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1) menetapkan tujuan tes, misal ulangan harian, ulangan tengah semester (UTS), dan

ulangan akhir semester (UAS).

2) menyusun kisi-kisi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di dalam kisi-kisi ini tertuang

rambu-rambu tentang kriteria soal yang akan ditulis, misalnya bentuk soal, jumlah soal,

KD yang akan diukur, materi, dan indikator soal. Dengan adanya kisi-kisi ini penulisan

soal lebih terarah karena sesuai dengan tujuan tes dan proporsi soal per KD atau materi

yang hendak diukur lebih tepat.

3) menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal.

4) menyusun pedoman penskoran sesuai dengan bentuk soal yang digunakan. Untuk soal

pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan jawaban singkat disediakan kunci jawaban karena

jawabannya sudah pasti dan dapat diskor dengan objektif. Untuk soal uraian disediakan

pedoman penskoran berupa rentang skor (rubrik).

b. Tes Lisan

Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta didik

merespon pertanyaan tersebut secara lisan juga sehingga menumbuhkan sikap berani

berpendapat. Jawaban dapat berupa kata, frase, kalimat maupun paragraf. Sebelum

pelaksanaan tes lisan, pendidik perlu membuat perencanaan yang meliputi tujuan tes,

materi soal (pertanyaan).

c. Penugasan

Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan

dari materi yang sudah dipelajari. Pemberian tugas dapat juga diberikan pada materi yang

akan dipelajari sebagai bentuk stimulus pada peserta didik. Penugasan ini dapat dilakukan

baik secara individu ataupun kelompok sesuai karakteristik materi tugas yang diberikan.

3.Penilaian Kompetensi Keterampilan
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Penilaian kompetensi keterampilan (KI-4) dilakukan dengan mengidentifikasi karateristik

kompetensi yang ada untuk menentukan bentuk penilaian yang sesuai. Tidak semua kompetensi

dasar dapat diukur dengan  penilaian kinerja, penilaian projek, atau portofolio. Penentuan bentuk

penilaian didasarkan pada karakteristik kompetensi keterampilan yang hendak diukur. Penilaian KI-4

dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat

digunakan untuk menngenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya (dunia

nyata). Penilaian KI-4 menggunakan rentang capain /nilai 0 – 100 dan predikat A (Sangat Baik); B

(Baik); C (Cukup); D (Kurang), serta deskripsi

Bentuk penilaian yang digunakan sebagai berikut:

a. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan

suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya dengan mengaplikasikan atau

mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, memainkan

alat musik, melakukan pengamatan suatu objek dengan menggunakan mikroskop,

menyanyi, bermain peran, menari, dan sebagainya. Pada penilaian kinerja, penekanan

penilaiannya dapat dilakukan pada proses dan atau produk. Penilaian kinerja yang

menekankan pada produk disebut penilaian produk, sedangkan penilaian kinerja yang

menekankan pada proses atau proses dan produk disebut penilaian unjuk kerja (praktik).

Dalam perancangan penilaian kinerja perlu dilakukan dalam tiga tahap yaitu

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Dalam perencanaan perlu diperhatikan tentang

materi atau kompetensi yang diukur, kemampuan untuk melakukan, perilaku yang

dibutuhkan, dan dapat dikerjakan peserta didik. Dalam pelaksanaan kinerja perlu disiapkan

format observasi untuk mengamati perilaku peserta didik dalam melakukan praktik atau

produk yang dikerjakan. Sedang dalam penilaian diperlukan rubrik sebagai dasar untuk

penilaian hasil kinerja peserta didik.

b. Penilaian Projek

Merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam

periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,

pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. Penilaian projek

dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan pengumpulan data,

kemampuan mengaplikasikan, kemampuan inovasi dan kreatifitas serta kemampuan

menginformasikan peserta didik pada muatan tertentu secara jelas. Pada penilaian projek

setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1) Kemampuan pengelolaan

Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu

pengumpulan data, serta penulisan laporan.
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2) Relevansi

Kesesuaian tugas projek dengan muatan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan

tahap pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran.

3) Keaslian

Projek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan

mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap projek

peserta didik.

4) Inovasi dan kreativitas

Hasil projek yang dilakukan peserta didik terdapat unsur-unsur kebaruan dan menemukan sesuatu

yang berbeda dari biasanya.

c. Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan

seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk

mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam

kurun waktu tertentu. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang

didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan

peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya

peserta didik atau hasil ulangan dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh

peserta didik. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik

sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan ditindaklanjuti

dengan proses perbaikan secara terus menerus. Pada akhir periode hasil karya tersebut

dievaluasi dan dinilai oleh guru kemudian berkasnya diserahkan kepada guru kelas pada

jenjang berikutnya untuk mengetahui perkembangan peserta didik selanjutnya.

Penilaian portofolio dilakukan untuk menilai karya-karya peserta didik untuk suatu

subtema. Akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan

peserta didik. Berkaitan dengan tujuan penilaian portofolio, tiap item dalam porto folio

harus memiliki suatu nilai atau kegunaan bagi peserta didik dan bagi orang yang

mengamatinya. Guru dan peserta didik harus sama-sama memahami maksud, mengapa

suatu item (dokumen) dimasukkan ke dalam koleksi porto folio. Selain itu, sangat

diperlukan komentar dan refleksi baik dari guru ataupun pengamat tertentu yang

memiliki keterkaitan dengan artefak yang dikoleksi.

Berdasarkan informasi perkembangan kemampuan peserta didik yang dibuat oleh

guru bersama peserta didik yang bersangkutan, dapat dilakukan perbaikan secara terus

menerus. Dengan demikian portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan

belajar peserta didik melalui karyanya. Adapun karya peserta didik yang dapat dijadikan
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dokumen portofolio, antara lain: karangan, puisi, surat, gambar/lukisan, dan komposisi

musik.

Dalam kurikulum 2013, dokumen portofolio dapat dipergunakan sebagai salah satu

bahan penilaian untuk kompetensi keterampilan. Hasil penilaian portofolio bersama

dengan penilaian yang lain dipertimbangkan untuk pengisian rapor/laporan penilaian

kompetensi peserta didik. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang

didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan

peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya

peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik.

Portofolio merupakan bagian dari penilaian autentik, yang langsung dapat

menyentuh sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Hal ini berkaitan pula

dengan rasa bangga yang mendorong peserta didik mencapai hasil belajar yang lebih

baik. Guru dapat memanfaatkan portofolio untuk mendorong peserta didik mencapai

sukses dan membangun harga dirinya. Secara tak langsung, hal ini mengakibatkan

peserta didik dapat membuat kemajuan lebih cepat untuk mencapai tujuan

individualnya. Dengan demikian guru akan merasa lebih puas dalam mengambil

keputusan penilaian karena didukung oleh bukti-bukti autentik yang telah dicapai dan

dikumpulkan para peserta didiknya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan panduan dalam penggunaan penilaian

portofolio di sekolah, antara lain:

1) Karya asli peserta didik

Guru melakukan penelitian atas hasil karya peserta didik yang dijadikan bahan penilaian

portofolio agar diketahui bahwa karya tersebut merupakan hasil karya yang benar-benar dibuat

oleh peserta didik itu sendiri.

2) Saling percaya antara guru dan peserta didik

Dalam proses penilaian, guru dan peserta didik harus memiliki rasa saling percaya,

saling memerlukan, dan saling membantu sehingga berlangsung proses pendidikan

dengan baik.

3) Kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik

Kerahasiaan hasil pengumpulan informasi perkembangan peserta didik perlu dijaga

dengan baik dan tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan agar

tidak berdampak negatif terhadap proses pendidikan.

4) Milik bersama antara peserta didik dan guru

Guru dan peserta didik perlu mempunyai rasa memiliki terhadap dokumen portofolio

sehingga peserta didik akan berusaha menjaga dan merawat karya yang

dikumpulkannya dan akhirnya berupaya terus meningkatkan kemampuannya.
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5) Kepuasan

Dokumen portofolio merupakan bukti kumpulan perkembangan hasil karya peserta didik

sampai mencapai hasil yang terbaik. Dengan demikian dapat memberikan kepuasan

pada diri peserta didik, dan keberhasilan guru dalam proses pembelajaran sehingga

memberikan dorongan kepada peserta didik untuk lebih meningkatkan diri.

6) Kesesuaian

Hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang sesuai dengan kompetensi yang

tercantum dalam kurikulum.

7) Penilaian proses dan hasil

Penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses belajar yang dinilai,

misalnya diperoleh dari catatan guru tentang kinerja dan karya peserta didik.

8) Penilaian dan pembelajaran

Penilaian portofolio merupakan hal yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran.

Manfaat utama penilaian ini sebagai diagnostik yang sangat berarti bagi guru untuk

melihat kelebihan dan kekurangan peserta didik.

Agar penilaian portofolio berjalan efektif, guru beserta peserta didik perlu menentukan

hal-hal yang harus dilakukan dalam menggunakan portofolio sebagai berikut:

(a) masing-masing peserta didik memiliki portofolio sendiri yang di dalamnya memuat hasil

belajar peserta didik pada setiap muatan pelajaran atau setiap kompetensi.

(b) menentukan hasil kerja apa yang perlu dikumpulkan/disimpan.

(c) sewaktu-waktu peserta didik diharuskan membaca catatan guru yang berisi komentar,

masukan, dan tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan peserta didik dalam rangka

memperbaiki  hasil kerja dan sikap.

(d) peserta didik dengan kesadaran sendiri menindaklanjuti catatan guru.

(e) catatan guru dan perbaikan hasil kerja yang dilakukan peserta didik perlu diberi tanggal,

sehingga perkembangan kemajuan belajar peserta didik  dapat terlihat.

9) Bentuk Portofolio

Berbagai bentuk portofolio, antara lain:

(a) Berupa buku ukuran besar yang bisa dilihat peserta didik sebagai lapbook. Lapbook ini bisa

dimasukkan berbagai hasil karya terkait dengan produk seni (gambar, kerajinan tangan, dan

sebagainya).

(b) Berupa album berisi foto, video, audio.

(c) Berupa stopmap/bantex berisi tugas-tugas imla/dikte dan tulisan (karangan, catatan) dan

sebagainya.

(d) Buku Peserta didik Kelas I – Kelas VI yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013, juga

merupakan portofolio peserta didik SD.
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c. Bagan Bentuk-bentuk Penilaian di SD di dalam Kurikulum 2013

Kompetensi
Pengetahuan

Kompetensi
Keterampilan

Tes Lisan

Tes  Tertulis

Penugasan

Kuis, tanya jawab, dsbnya

Daftar tugas yang dilakukan secara
individu atau kelompok di sekolah,
maupun di luar sekolah dan di rumah

Kinerja

Projek

Portofolio

Pilihan Ganda, B-S, Menjodohkan
Isian/Melengkapi, Uraian

Aplikasi Sikap, Pengetahuan, dan
Keterampilan saling mendukung
proses  pembelajaran

Keutuhan kegiatan pembelajaran
dengan tema tertentu mulai dari
perencanaan, proses, presentasi
produk dan manfaat.

Rekaman penilaianautentik yang
memperkuat kemajuan dan kualitas
pekerjaan peserta didik

Kompetensi
Sikap

Utama:
-Observasi
-Catatan  Guru

Penunjang:
-Penilaian Diri
-Penilaian
Antarteman

Di luar pembelajaran

Pada saat pembelajaran

Dilaksanakan sesuai kebutuhan

Dilaksanakan sesuai kebutuhan



14Panduan Teknis Penilaian & Pengisian Rapor di SD

BAB III

CONTOH-CONTOH PENILAIAN

Untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik, terkait kompetensi

sikap, pengetahuan, dan keterampilan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk penilaian. Berikut

diberikan contoh bentuk penilaian sesuai dengan jenis penilaian yang dibahas pada Bab II.

A. Penilaian Kompetensi Sikap

Penilaian sikap dikelompokkan dalam penilaian utama yang harus dilakukan oleh guru kelas

(termasuk guru mata pelajaran) melalui kegiatan observasi dan catatan guru, serta penilaian

penunjang melalui penilaian diri dan penilaian antarteman yang sifatnya sebagai alat konfirmasi.

1. Observasi

Instrumen yang digunakan adalah format observasi yang berupa matriks yang harus diisi oleh

pendidik berdasarkan hasil pengamatan dari perilaku peserta didik selama satu semester. Catatan

perilaku peserta didik berkaitan dengan indikator dari sikap spritual dan sikap sosial. Catatan

tersebut dibuat guru pada hal-hal menonjol atau sangat kurang sesuai dengan indikator. Catatan

tersebut dapat disusun berdasarkan kejadian waktu pada kolom catatan pendidik. Berdasarkan

catatan tersebut pendidik membuat deskripsi penilaian kompetensi sikap untuk satu semester yang

ditambah dari catatan dari guru muatan pelajaran lain yang ada di satuan pendidikan seperti contoh

berikut:

No Aspek yang diamati Tanggal Catatan pendidik
1
2
3
4

Untuk mengisi matrik perlu dijabarkan perilaku yang menonjol dari indikator berikut:

Indikator penilaian kompetensi spiritual antara lain:

a. Ketaatan beribadah:

 perilaku patuh dalam melakspeserta didikan ajaran agama  yang dianutnya;

 mau mengajak teman seagamanya untuk melakukan ibadah bersama

 mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah

 melakspeserta didikan ibadah sesuai ajaran agama misal sholat, puasa

 merayakan hari besar agama

 melakspeserta didikan ibadah tepat waktu
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b. Berperilaku syukur;

 perilaku menerima perbedaan karakteristik sebagai anugerah Tuhan,

 selalu menerima penugasan dengan sikap terbuka,

 bersyukur atas pemberian orang lain

 mengakui kebesaran Tuhan dalam menciptakan alam semesta

 menjaga kelestarian alam, tidak merusak tanaman

 tidak mengeluh

 selalu merasa gembira dalam segala hal

 tidak berkecil hati dengan keadaannya

 suka memberi atau menolong sesama

 selalu berterima kasih bila menerima pertolongan

c. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan

 perilaku yang menunjukkan selalu berdoa sebelum atau sesudah melakukan tugas atau pekerjaan

 berdoa sebelum makan

 berdoa ketika pelajaran selesai

 mengajak teman berdoa saat memulai kegiatan

 mengingatkan teman untuk selalu berdoa

d. Toleransi dalam beribadah;

 tindakan yang menghargai perbedaan dalam beribadah

 menghormati teman yang berbeda agama

 berteman tanpa membedakan agama

 tidak mengganggu teman yang sedang beribadah

 menghormati hari besar keagamaan lain

 tidak menjelekkan ajaran agama lain
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Contoh format Penilaian Sikap Sripritual (KI-1) selama satu semester oleh guru kelas.

Nama Sekolah : SD Bagimu Negeri
Kelas/Semester : VI/Semester I
Tahun pelajaran : 2014/2015
Nama peserta didik : Arora Marlena

No Aspek yang diamati Tanggal Catatan pendidik
1 Ketaatan beribadah 21/07/14

22/09/14

lupa mengikuti ibadah yang dilaksanakan oleh sekolah untuk merayakan
hari besar keagaamaan
menjadi anggota panitia perayaan keagamaan di sekolah

No Aspek yang diamati Tanggal Catatan pendidik
2 Berperilaku syukur 13/11/14 tetap merasa gembira walaupun teman-temannya mengejek karena

pakaiannya sederhana
3 Berdoa sebelum dan

sesudah melakukan
kegiatan

06/08/14 mengajak temannya untuk berdoa sebelum pertandingan sepakbola

4 Toleransi dalam beribadah 30/09/14

18/12/14

menghormati temannya yang sedang menjalankan ibadah
ikut membantu temannya untuk mempersiapkan perayaan keagamaan yang
berbeda dengan agamanya

Catatan: 1. Jumlah format sesuai dengan jumlah peserta didik atau format dapat dibuat dalam satu

halaman untuk tiap aspek dan catatan tiap peserta didik ada dalam setiap aspek.

2. Indikator yang diamati dapat diganti sesuai dengan kondisi atau ciri khas satuan

pendidikan serta dapat ditambah sesuai kebutuhan.

3. Catatan dilakukan selama satu semester sehingga mungkin dalam satu hari ada perilaku

yang menonjol (baik atau buruk) dan ada kemungkinan tidak ada catatan dari indikator

yang diamati selama satu semester, artinya peserta didik menunjukkan perilaku baik.

Indikator dari kompetensi sikap sosial antara lain:

a. Jujur;

 tidak mau berbohong atau tidak mencontek.

 mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru, tanpa menjiplak tugas orang lain

 mengerjakan soal ulangan tanpa mencontek

 mengatakan dengan sesungguhnya apa yang terjadi atau yang dialaminya dalam kehidupan sehari-

hari

 mau mengakui kesalahan atau kekeliruan

 mengembalikan barang yang dipinjam atau ditemukan

 mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang diyakininya, walaupun berbeda dengan pendapat

teman

 mengemukakan ketidaknyamanan belajar yang dirasakannya di sekolah

 membuat laporan kegiatan kelas secara terbuka (transparan)
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b. Disiplin

 mengikuti peraturan yang ada

 tertib dalam melakspeserta didikan tugas

 hadir di sekolah tepat waktu

 masuk kelas tepat waktu

 memakai pakaian seragam lengkap dan rapi

 tertib mentaati peraturan sekolah

 melakspeserta didikan piket kebersihan kelas

 menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah

 mengumpulkan tugas/pekerjaan rumah tepat waktu

 mengerjakan tugas/pekerjaan rumah dengan baik

 membagi waktu belajar dan bermain dengan baik

 mengambil dan mengembalikan peralatan belajar pada tempatnya

c. Tanggung jawab;

 menyelesaikan tugas yang diberikan

 mengakui kesalahan

 melakspeserta didikan tugas yang menjadi kewajibannya di kelas seperti piket kebersihan

 tidak pernah terlambat masuk kelas

 melakspeserta didikan peraturan sekolah dengan baik

 mengerjakan tugas/pekerjaan rumah sekolah dengan baik

 mengumpulkan tugas/pekerjaan rumah tepat waktu

 mengakui kesalahan, tidak melemparkan kesalahan kepada teman

 menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah

 berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah

 menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam kelompok di kelas/sekolah

 membuat laporan setelah selesai melakukan kegiatan

d. Santun;

 menghormati orang lain dan menghormati cara bicara yang tepat

 menghormati guru, pegawai sekolah, penjaga kebun, dan orang yang lebih tua

 berbicara atau bertutur kata halus, tidak kasar

 berpakaian rapi dan pantas

 dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah, tidak marah-marah

 mengucapkan salam ketika bertemu guru, teman, dan orang-orang di sekolah

 menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan  tidak cemberut

 mengucapkan terima kasih apabila menerima bantuan dalam bentuk jasa atau barang dari orang lain

e. Peduli;

 ingin tahu dan ingin membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran, perhatian kepada orang

lain.
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 berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah, mis: mengumpulkan sumbangan untuk membantu

yang sakit atau kemalangan

 meminjamkan alat kepada teman yang tidak membawa/memiliki

 menolong teman yang mengalami kesulitan

 menjaga keasrian,  keindahan, dan kebersihan  lingkungan sekolah

 melerai teman yang berselisih (bertengkar)

 menjenguk teman atau guru yang sakit

f. Percaya diri;

 berani tampil di depan kelas,

 berani mengemukakan pendapat,

 berani mencoba hal baru.

 mengemukakan pendapat terhadap suatu topik atau masalah

 mengajukan diri menjadi ketua kelas atau pengurus kelas lainnya

 mengajukan diri untuk mengerjakan tugas atau soal di papan tulis

 mencoba hal-hal baru yang bermanfaat

 mengungkapkan kritikan membangun terhadap karya orang lain

 memberikan argumen yang kuat untuk mempertahankan pendapat
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Berikut Contoh format Penilaian Sikap Sosial (KI-2) selama satu semester oleh guru kelas.

Nama Sekolah      : SD Bagimu Negeri
Kelas/Semester     : VI/Semester I
Tahun pelajaran    : 2014/2015
Nama peserta didik: Arora Marlena

No Aspek yang diamati Tanggal Catatan pendidik
1 Jujur 26/08/14

25/09/14

28/10/14

kedapatan berbohong pada temannya
mengakui pekerjaan rumah dikerjakan sendiri pada hal dikerjakan
kakaknya
mengembalikan kotan pensil yang ditemukan kepada yang memiliki.

2 Disiplin 25/10/14
08/12/14
15/12/14

terlambat mengikuti upacara
mengajak teman untuk tidak masuk sekolah
datang tepat waktu pada saat bertugas upacara

3 Tanggung jawab 07/08/14
14/09/14
3/10/14

tidak menyerahkan surat ijin tidak masuk dari orangnya
tidak mengembalikan pensil temannya yang dipinjam
mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu

4 Santun 12/03/14
8/04/14

Mengucapakan salam kepada bapak dan ibu guru
Mengejek teman dengan panggilan nama negatif

5 Peduli 31/07/14
15/12/14
21/04/14

mengumpulkan sampah yang mengotori lingkungan sekolah
ikut membantu mengumpulkan bantuan untuk bencana alam
tidak menyimak penjelasan guru di kelas

6 Percaya diri 24/09/14
02/11/14

Menyiapkan barisan ketika masuk kelas
Tidak berani menyanyi di depan kelas

Catatan: 1. Satu format dapat digunakan untuk catatan seluruh peserta didik dan catatan tersebut

diserahkan pada guru kelas

2. Aspek yang diamati dapat ditambah sesuai dengan kondisi atau ciri khas satuan

pendidikan dan tiap aspek dapat dicatat dalam kolom yang sama

3. Catatan dilakukan selama satu semester sehingga mungkin dalam satu hari ada perilaku

yang menonjol

4. Ada juga kemungkinan tidak ada catatan dalam aspek dari indikator yang diamati selama

satu semester artinya peserta didik berperilaku normal saja.

5. Aspek yang dinilai dapat dikembangkan seperti disiplin, tanggungjawab, santun, peduli,

percaya diri, dan sebagainya.

2.  Catatan Guru
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Catatan guru terhadap peserta didik tertentu selama proses pembelajaran berlangsung di dalam

dan di luar kelas. Hasil pengamatan guru tentang hal-hal yang menonjol atau yang kurang

dimasukkan dalam format berikut. Catatan guru dilakukan secara berkesinambungan oleh guru

selama satu semester dan catatan tersebut diserahkan kepada guru kelas untuk dirangkum

untuk penyusunan deskripsi peserta didik dalam satu semester.

Contoh format Penilaian Sikap Spiritual (KI-1) selama satu semester oleh guru mata pelajaran

(Misalnya PJOK, Agama, dan Muatan Lokal) .

Nama Sekolah : SD Bagimu Negeri
Kelas/Semester : I/Semester I
Tahun pelajaran : 2014/2015

No Aspek yang diamati Catatan pendidik
1 Ketaatan beribadah Arora: selalu mengajak teman se-agama untuk melakukan ibadah

Fani: lupa mengikuti ibadah di sekolah
2 Berperilaku syukur Lukito: mendapat bantuan untuk beli buku dan setelah menerima pergi tanpan

mengucapkan kata pemberi buku
Fani: Bangga akan pemberian orang tuanya walaupun terasa kurang

3 Berdoa sebelum dan sesudah
melakukan kegiatan

Ahmad: biasa mengerjakan sesuatu tanpa berdoa
Fani: setiap ada kegiatan apapun selalu berdoa

4 Toleransi dalam beribadah Arora: selalu mementingkan agamanya
Dino: memberi kesempatan sembahayang pada teman yang beda agamanya

Catatan: 1.  Indikator yang diamati dapat ditambah sesuai dengan kondisi atau ciri khas satuan

pendidikan.

2. Format atau indikator yang diamati untuk setiap kolom dapat digunakan untuk seluruh

peserta didik dalam satu kelas

Contoh format Penilaian Sikap Sosial (KI-2) selama satu semester oleh guru mata pelajaran (Misalnya

PJOK, Agama, dan Muatan Lokal).

Nama Sekolah      : SD Bagimu Negeri
Kelas/Semester     : I/Semester I
Tahun pelajaran    : 2014/2015

No Aspek yang diamati Catatan pendidik

1 Jujur Fani: menemukan uang di lingkungan sekolah dan menyerahkan kepada guru kelasnya
Ani: mengakui terlambat sekolah karena kebanyakan menonton

2 Disiplin Fani: selalu datang ke sekolah tepat waktu
Ani: sering membolos karena rumahnya jauh

3 Tanggung jawab Fani: tidak melakukan kewajiaban membersihkan ruang kelas
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Fani Maelani:
Sudah memiliki sikap berperilaku syukur dan selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan
serta memiliki toleran pada agama yang berbeda dan ketaatan beribadah masih perlu
bimbingan

Fani Maelani:
Sudah memiliki sikap santun, peduli, dan percaya diri yang baik namun masih perlu
bimbingan dalam sikap jujur, disiplin, dan tanggungjawab.

4 Santun Fani : tidak menjawab pertanyaan orang tua yang ingin menyebrang
Ani: memberi hormat pada orang asing yang dijumpai di jalan

5 Peduli Fani: selalu memperhatikan kesusahan temannya
Ani: menegur temannya yang membuang sampah sembarangan

6 Percaya diri Ani: selalu mengerjakan tugas walaupun selalu diperbaiki oleh guru
Fani: memberanikan diri menghadap kepala sekolah untuk memberitahukan kecurangan
di kelasnya

Catatan: 1. Aspek yang diamati ditambah sesuai dengan kondisi atau ciri khas satuan pendidikan.

2. Format atau aspek yang diamati untuk setiap kolom dapat digunakan untuk seluruh

peserta didik dalam satu kelas

3. Hasil catatan ini diserahkan pada guru kelas

Dari rekap hasil observasi sikap spritual dan catatan guru dapat disimpulkan  deskripsi untuk

mengisi buku rapor.

Dari rekap hasil observasi sikap sosial dan catatan guru dapat disimpulkan  deskripsi untuk

mengisi buku rapor.

4. Penilaian diri

Penilaian diri  merupakan bentuk penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk

mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Penilaian

persepsi diri digunakan untuk mencocokkan persepsi diri peserta didik dengan kenyataan yang ada.

Hasil penilaian persepsi diri peserta didik digunakan sebagai dasar bagi guru dalam melakukan

bimbingan dan motivasi lebih lanjut. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri.
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Contoh Format Penilaian Diri Peserta didik

Nama : ………………………………….
Kelas : ………………………………….
Semester : ………………………………….
Waktu penilaian : ………………………………….
Petunjuk: Berilah tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya.

No. Pernyataan Ya Tidak

1 Saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh

2 Saya mengikuti pembelajaran  dengan penuh perhatian

3 Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu

4 Saya mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami

5 Saya berperan aktif dalam kelompok

6 Saya menyerahkan tugas tepat waktu

7 Saya selalu membuat catatan hal-hal yang saya anggap penting

8 Saya merasa menguasasi dan dapat mengikuti kegiatan
pembelajaran dengan baik

9 Saya menghormati dan menghargai orang tua

10 Saya menghormati dan menghargai teman

11 Saya menghormati dan menghargai guru

………*

Keterangan: Pernyataan dapat diubah atau ditambah sesuai dengan kondisi satuan
pendidikan

5. Penilaian Antarteman

Penilaian antarteman merupakan bentuk penilaian dengan cara meminta peserta didik

untuk saling menilai terhadap sikap dan perilaku keseharian antarteman. Penilaian

antarpeserta didik digunakan untuk mencocokkan persepsi diri peserta didik dengan

persepsi temannya serta kenyataan yang ada dan berfungsi sebagai alat konfirmasi

terhadap penilaian yang dilakukan oleh guru. Hasil penilaian antarteman digunakan sebagai

dasar guru untuk melakukan bimbingan dan motivasi lebih lanjut. Instrumen yang

digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik. Penilaian antarteman paling baik

dilakukan pada saat peserta didik melakukan kegiatan berkelompok.

Contoh Format Penilaian Antarteman.

Nama teman yang dinilai : ………………………………….
Nama penilai : ………………………………….
Kelas : ………………………………….
Semester : ………………………………….
Waktu penilaian : ………………………………….
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Petunjuk: Berilah tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” sesuai  dengan keadaan yang
sebenarnya.

No. Pernyataan Ya Tidak

1 Berperan aktif dalam kelompok

2 Menghormati dan menghargai pendapat orang lain

3 Tidak memaksakan kehendak/pendapatnya

4 Mau bekerja sama dalam kelompok

5 Mengerjakan tugas yang diberikan

…..*

Keterangan:
Tanda * dapat ditambah sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.

B. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Penilaian terhadap kompetensi pengetahuan dilakukan dengan menggunakan tes tertulis,

lisan, dan penugasan dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan

akhir semester dengan menggunakan berbagai bentuk instrumen penilaian (pilihan ganda, isian,

menjodohkan, uraian, benar salah).

1. Tes Tertulis

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun instrumen penilaian tes tertulis adalah

sebagai berikut:

a) Menentukan tujuan penilaian, misalnya: untuk ulangan harian, ulangan tengah semester, atau

ulangan akhir semester.

b) Melakukan analisis KD sesuai dengan tujuan. Analisis KD dilakukan pada Tema, Subtema, dan

pembelajaran. Hal ini dilakukan agar semua kompetensi yang ingin dicapai dalam KD dapat terwakili

dalam instrumen yang akan disusun.

c) Menyusun kisi-kisi yang akan menjadi pedoman dalam penulisan soal. Kisi-kisi yang lengkap memiliki

KD, materi, indikator soal, bentuk soal, jumlah soal, dan semua kriteria lain yang diperlukan dalam

penyusunan soalnya. Kisi-kisi ini berbentuk format yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kisi-kisi

untuk ulangan harian bisa lebih sederhana daripada kisi-kisi untuk ulangan tengah semester atau

ulangan akhir semester.

d) Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal. Soal-soal yang

telah disusun kemudian dirakit untuk menjadi perangkat tes. Soal-soal dikelompokkan berdasarkan

mata pelajaran dan bentuk soalnya. Perangkat tes ini selanjutnya diberikan kepada peserta didik

untuk dijawab atau diselesaikan.

e) Melakukan penskoran berdasarkan pedoman penskoran, dan kemudian guru menganalisis hasil

ulangan peserta didik untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik. Melalui analisis ini

pendidik akan mendapatkan informasi yang digunakan untuk menentukan perlu tidaknya remedial

atau pengayaan.
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Contoh analisis KD Ulangan harian pada Tema 1, Subtema 1 dan 2
Kelas : I/Semester I
Tema : 1. Diriku
Subtema : 1.1 Aku dan Teman Baru

1.2. Tubuhku
MUATAN
MAPEL

KD
PEMBELAJARAN

1 2 3 4 5 6

PPKn
3.2 V V - - - -
4.1 V V

BHS INDO

3.1 - - V V V -
3.3 - V - - - -
3.4 V V - V - V
4.1 V V V V
4.3 V V V V
4.4 V V V

MUATAN
MAPEL

KD
PEMBELAJARAN

1 2 3 4 5 6

MAT

3.1 - V - - - -
3.2 - - V - - -
3.4 - - - - V -
3.5 - - V - - V

3.6 - - V - - -

4.3 V V V

4.4 V V
SBDP 3.1 V - V V - V

PJOK*)
3.1 - - - - V -
3.3 V - - - - -

*) Evaluasi PJOK dilakukan oleh guru PJOK

Keterangan diisi bentuk-bentuk soal yang akan dibuat, misalnya: uraian, pilihan ganda,

benar-salah, menjodohkan, jawaban singkat.

1. Menyusun kisi-kisi yang mengandung indikator soal

Contoh pemetaan KD dan rumusan indikator soal dan jumlah soal dalam ulangan harian
untuk tema 1 dan subtema 1 dan 2 di kelas 1 sebagai berikut.

Contoh Format pemetaan KD dan indikator untuk Tema 1/Subtema 1 dan 2.

KD Indikator*
Jumlah

Soal
No. Soal

PPKN
3.2 1. Mengidentifikasi tata tertib sekolah

4
1 -4

LK
3.1



25Panduan Teknis Penilaian & Pengisian Rapor di SD

A. B. BAHASA INDONESIA
3.4 1. Mengidentifikasi cara-cara memperkenalkan diri

2. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama
lengkap

3. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama
panggilan

4. Menyebutkan nama temannya

4 1-4

C. D. MATEMATIKA
3.1 1. Menghitung banyak benda 1-5

2. Menunjukkan benda sesuai dengan bilangan yang
ditentukan

2 1-2

3.2 1. Memasangkan angka 1-5 dengan jumlah benda
yang tepat

1 3

3.4 1. Mengidentifikasi besaran bilangan dengan
menghitung maju

2. mengidentifikasi besaran bilangan dengan
menghitung mundur

2 4-5

3.5 1. Mengidentifikasi banyak benda 2 6-7
3.12 1. Mengurutkan berdasarkan panjang pendeknya

benda 1-5
1 8

SBDP
3.1 1. Mengidentifikasi gambar sebagai salah satu karya

seni ekspresi
Penugasan

Bentuk soal menyesuaikan, bisa pilihan ganda, isian maupun uraian.
 Indikator diambil dari indikator KD yang terdapat di buku guru.

Contoh Kisi-kisi Ulangan Harian:

KISI-KISI ULANGAN HARIAN
Tema / Sub tema : Diriku / Aku dan teman baru
Kelas / semseter : I / 1

Kompetensi Dasar Materi Indikator soal Bentuk
Soal

Nomor
Soal

PPKN
3.2 Mengenal tata tertib

dan aturan yang
berlaku dalam
kehidupan sehari-
hari di rumah dan
sekolah

Aturan  Peserta didik dapat
menyebutkan peraturan jam
masuk sekolah.

 Peserta didik dapat
menyebutkan peraturan jam
istirahat.

 Peserta didik dapat
menyebutkan peraturan jam
pulang.

 Peserta didik dapat
menyebutkan peraturan waktu
memulai upacara bendera
sekolah.

Isian 1

2

3

4

Bahasa Indonesia
3.4 Mengenal teks cerita

diri/personal tentang

Aku dan
teman
baru

Peserta didik dapat menyebutkan
nama panggilan.

Isian 1
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Kompetensi Dasar Materi Indikator soal Bentuk
Soal

Nomor
Soal

PPKN
3.2 Mengenal tata tertib

dan aturan yang
berlaku dalam
kehidupan sehari-
hari di rumah dan
sekolah

Aturan  Peserta didik dapat
menyebutkan peraturan jam
masuk sekolah.

 Peserta didik dapat
menyebutkan peraturan jam
istirahat.

 Peserta didik dapat
menyebutkan peraturan jam
pulang.

 Peserta didik dapat
menyebutkan peraturan waktu
memulai upacara bendera
sekolah.

Isian 1

2

3

4

keluarga secara
mandiri dalam
bahasa Indonesia
lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan
kosakata bahasa
daerah untuk
membantu
penyajian.

Matematika
3.1 Mengenal lambang

bilangan dan
mendeskripsikan
kemunculan bilangan
dengan bahasa yang
sederhana

3.4 Mengenal bangun
datar dan bangun
ruang
menggunakan
benda-benda yang
ada di sekitar
rumah dan sekolah

Peserta didik dapat menyebutkan
nama teman di kelas.

Peserta didik dapat menentukan
huruf depan dari namanya.

Disajikan abjad yang diacak, peserta
didik dapat mengurutkan dengan
urutan yang benar

Disajikan bilangan 1 – 5 yang diacak,
peserta didik dapat mengurutkan
dari kecil ke besar atau sebaliknya.

Disajikan gambar benda, peserta
didik dapat menghitung banyak
benda pada gambar

Disajikan gambar bangun datar
peserta didik dapat menunjukkan
bentuk bangun datar yang
ditentukan.

Isian

Isian

Isian

Isian

Isian

Isian

2

3

4

1

2

3

Kepala SD ........................... Guru Kelas I

______________ _____________

4. Menulis soal sesuai dengan kisi-kisi
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Contoh Soal Ulangan Harian:

ULANGAN HARIAN

Tema/Sub Tema : 1 (Diriku)/ Aku dan teman baru
Tanggal : _______________ 2014

Kerjakan soal di bawah ini dengan benar!

1. Aku masuk sekolah pukul ....
2. Nama panggilanku ....
3. Nama teman di sebelahku ….
4. Apa huruf depan namamu ….
5. Urutkan huruf-huruf ini pada gambar ulat

5.

6. Urutkan bilangan ini mulai dari yang terkecil!

7. Hitunglah jumlah peserta didik laki-laki pada gambar di bawah ini!

jumlah peserta didik laki-laki ada ….

8. Gambar segi empat ditunjukkan oleh huruf ….

a b c d e           f g h

Contoh Kunci Jawaban:
Mata Pelajaran Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Skor

Maksimal
PPKN 1. Jam 07.30 (sesuaikan dengan jam di sekolah

masing-masing) 1

d a c f e b

3 1 2

Nama : …………………………
Kelas : …………………………



28Panduan Teknis Penilaian & Pengisian Rapor di SD

Bahasa Indonesia 2. Ani (sesuaikan dengan nama masing-masing
peserta didik) 1

3. Nisa (sesuaikan dengan nama masing-masing
peserta didik) 1

4. Huruf S (disesuaikan dengan nama peserta didik) 1
5. Urutan semua huruf tepat skor 4

Dua huruf urutannya tidak tepat skor 3
Empat huruf urutannya tidak tepat skor 2
Semua huruf urutannya tidak tepat skor 1

4

Jumlah Skor Maksimal 8
Matematika 6. Urutan semua bilangan tepat skor 3

Dua bilangan urutannya tidak tepat skor 2
Semua bilangan urutannya tidak tepat skor 1

3

7. Jumlah peserta didik laki-laki ada 4 (empat) 1
8. Jumlah dan nama huruf tepat (d, e, h)  skor 3

Jumlah dan nama huruf yang tepat
hanya dua skor 2
Jumlah dan nama huruf yang
tepat hanya satu skor 1

3

Jumlah Skor Maksimal 7

Nilai PPKn =

Nilai Bahasa Indonesia =

Nilai Matematika =

5. Contoh analisis ulangan harian untuk Tema 1/Subtema 1 untuk kompetensi pengetahuan.

1. Ani

Mapel KD Indikator No.
soal Skor Capaian Nilai

Bahasa
Indonesia

3.4 3.4.1 2 1 100 70
3.4.2 3 0 0
3.4.3 4 1 100
3.4.4 5 3 75

Matematika 3.6 3.6.1 6 3 100 100
3.6.2 7 1 100

3.2 3.2.1 8 2 67 67
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2. Ali

Mapel KD Indikator No. soal Skor Capaian Nilai
Bahasa
Indonesia

3.4 3.4.1 2 1 100 90
3.4.2 3 1 100
3.4.3 4 1 100
3.4.4 5 3 75

Matematika 3.6 3.6.1 6 2 67 75
3.6.2 7 1 100

3.2 3.2.1 8 1 33 33

Hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar untuk program remedial dan pengayaan. Berdasarkan hasil

pengolahan di atas, hasil capaian Ani dan Ali  sebagai berikut.

No Nama KD yang perlu remedial

1 Ani Tuntas

2 Ali 3.2 Mengenal bilangan asli sampai 99 dengan menggunakan benda-

benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain.

3 Dst

Contoh Penilaian pengetahuan untuk Ulangan Tengah Semester

CONTOH KISI-KISI ULANGAN TENGAH SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Tema : 1 – 2
Kelas / Semester : I / 1
Kompetensi Inti : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar,

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah.

Kompetensi dasar Materi/Tema Indikator Soal Bentuk
Soal

Nomor
Soal

Bahasa Indonesia

3.4 Mengenal teks cerita
diri/personal tentang
keberadaan keluarga
dengan bantuan guru atau
teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis
yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah
untuk membantu
pemahaman

Diriku Disajikan pasangan nama-
nama peserta didik dan
huruf-awal dari nama-nama
tersebut, peserta didik dapat
memasangkan nama dengan
huruf awalnya.

Mencari
pasangan

1-5

Menyebutkan nama lengkap Isian 11

Menyebutkan nama anggota
keluarga.

Isian 12
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Kompetensi dasar Materi/Tema Indikator Soal Bentuk
Soal

Nomor
Soal

3.1 Mengenal teks
deskriptif tentang anggota
tubuh dan pancaindra,
wujud dan sifat benda,
serta peristiwa siang dan
malam dengan bantuan
guru atau teman dalam
bahasa Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu
pemahaman

Kegemaranku Disajikan suku kata secara
acak, peserta didik dapat
menyusun menjadi kata yang
bermakna.

Menyusun
suku kata
acak
menjadi
kata yang
bermakna

6-10

3.2 Mengenal teks
petunjuk/arahan tentang
perawatan tubuh serta
pemeliharaan kesehatan
dan kebugaran tubuh
dengan bantuan guru atau
teman dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis
yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah
untuk membantu
pemahaman

Diriku Peserta didik dapat
menjelaskan secara lisan
cara-cara merawat tubuh

Isian 13

Matematika

3.6 Mengenal dan
memprediksi pola-pola
bilangan sederhana
menggunakan
gambar-
gambar/benda konkrit

Kegemaranku Peserta didik dapat
menentukan pola angka
sesuai gambar

Pilihan
ganda

16-20

3.2 Mengenal bilangan asli
sampai 99 dengan
menggunakan benda-
benda yang ada di
sekitar rumah,
sekolah, atau tempat
bermain

Diriku Menunjukkan banyak benda
sesuai lambang bilangan
yang ditentukan

Isian 14, 15

Kepala SD Guru Kelas

_______________ _____________
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Contoh Soal UTS:

ULANGAN TENGAH SEMESTER I
SEKOLAH DASAR ......................
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Tema  1 : Diriku

Sub Tema : 1. Diriku dan Teman Baruku

2. Diriku dan  Tubuhku

Nama : ..........................................

Kelas / Semester : I / I (Satu / Satu)

Hari / Tanggal : .........................................

PETUNJUK:
1. Tuliskan namamu disudut kanan atas.
2. Tulisan harus jelas, rapi dan bersih.
3. Periksalah dahulu pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada Bapak/ Ibu Guru.

BAHASA INDONESIA
I. Pasangkan nama-nama di bawah ini dengan huruf depan yang sesuai !

Siti B
1. Beni D
2. Udin E
3. Dayu L
4. Edo S
5. Lani U

II. Susunlah suku-kata acak menjadi kata yang bermakna di bawah ini !

6.

7.

8.

9.

10.

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini !

11. Siapa namamu ? _____________________________________

12. Siapa nama ibumu ?      _____________________________________

ta –ma ……………………………………………
………..

li – te – nga ……………………………………………
………..

dung – hi
……………………………………………
………..

dah – li ……………………………………………
………..

ki – ka ……………………………………………
………..

LOGO
SEKOLAH



32Panduan Teknis Penilaian & Pengisian Rapor di SD

13. Sehari  kamu mandi berapa kali?    _____________________________

14. Matamu ada berapa? ___________________________

15. Jari  kakimu ada berapa? ______________________________

MATEMATIKA
IV. Lingkarilah A, B, atau C untuk pola yang sesuai dengan gambar!

16. POLA

17. POLA

18. POLA

19.    Pola

20. Pola

A. 1  2  2
B. 2  1  2

C. 1  2  1

A. 1  2  2
B. 2  2  1
C. 2 1  2

A. 1  2  2
B. 2  1  1
C. 2  2  1

A. 2  2  2
B. 3  1  2
C. 1  1  2

A.

B.

C.
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KUNCI JAWABAN
1. Beni – B

2. Udin – U

3. Dayu – D

4. Edo – E

5. Lani – L

6. Ma - ta

7. Te – li - nga

8. Hi-dung

9. Li - dah

10. Ka - ki

11. Nama saya: sesuai jawaban peserta didik

12. Nama ibu: sesuai jawaban peserta didik

13. 2 kali

14. Jumlah mata saya 2

15. Jumlah jari kaki: sepuluh

16. A

17. C

18. B

19. B

20. B

Pedoman Penilaian:

Capaian Nilai: :

Mata Pelajaran Skor  Maksimum Skor Perolehan Capaian Nilai
Bhs Indonesia 13 7 53,85
Matematika 7 5 71,43
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Contoh Kisi-Kisi Soal Ulangan Akhir Semester:

KISI-KISI ULANGAN AKHIR SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Tema : 1 – 4

Kelas / Semseter : I/ 1

Kompetensi Inti (KI-3):

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya,

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah.

Kompetensi dasar Materi/Tema Indikator Soal Bentuk
Soal

No.
Soal

PPKn
3.1 Mengenal simbol-simbol

sila Pancasila dalam
lambang negara
“Garuda Pancasila”

3.2 Mengenal tata tertib
dan aturan yang
berlaku dalam
kehidupan sehari-hari di
rumah dan sekolah

Kegemaranku - Peserta didik dapat
menyebutkan simbol yang
terdapat pada lambang
negara “Garuda Pancasila”

- Disajikan gambar peserta
didik dapat menunjukkan
gambar yang
menggambarkan sikap
yang baik.

Isian

isian

1

2

Kegiatanku - Peserta didik dapat
menjelaskan aturan atau
kebiasaan sebelum
berangkat sekolah

Isian 3

Bahasa Indonesia
3.1   Mengenal teks

deskriptif tentang
anggota tubuh dan
pancaindra, wujud dan
sifat benda, serta
peristiwa siang dan
malam dengan bantuan
guru atau teman dalam
bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat
diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu pemahaman

Kegiatanku

Diriku

Kegiatanku

- Peserta didik dapat
mengidentifikasi ciri-ciri
suasana berdasarkan
waktu.

- Peserta didik dapat
membedakan suasana pagi
dan malam hari

- Peserta didik dapat
menjelaskan fungsi alat
indra

- Peserta didik dapat
menyebutkan kegunaan
kaki

- Peserta didik dapat
mengurutkan tahapan
kegiatan mencuci tangan

- Peserta didik dapat
menjelaskan bermacam-
macam kegiatan olahraga
dengan bantuan gambar

- Peserta didik dapat
menyusun huruf menjadi
nama-nama kegiatan
olahraga

Isian

Isian

Menjo
dohkan

Isian

Isian

Menjo
dohkan

Isian

4

5

11

6

10

12

7
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Kompetensi dasar Materi/Tema Indikator Soal Bentuk
Soal

No.
Soal

Keluargaku

- Peserta didik dapat
menghitung jumlah huruf
vocal yang terdapat dalam
suatu kalimat.

- Peserta didik dapat
menyebutkan istilah
anggota keluarga

Isian

Isian

9

8

Matematika
3.1 Mengenal

bilangan asli sampai 99
dengan menggunakan
benda-benda yang ada
di sekitar rumah,
sekolah, atau tempat
bermain

Kegiatanku Peserta didik dapat
menunjukkan benda sesuai
dengan bilangan yang
ditentukan

Isian 14

Keluargaku - Peserta didik dapat
menyelesaikan soal cerita
penjumlahan.

- Peserta didik dapat
menyelesaikan soal cerita
penjumlahan dan
pengurangan sampai
bilangan 20

- Peserta didik dapat
menentukan pasangan
bilangan dengan jumlah
tertentu.

- Peserta didik dapat
menentukan bilangan dalam
suatu deret bilangan.

- Peserta didik dapat
menentukan nilai tempat
dari suatu bilangan.

isian

isian

Isian

Isian

Isian

19

20

15

16

17

3.4 Menunjukkan
pemahaman tentang
besaran dengan
menghitung maju sampai
100 dan mundur dari 20

Keluargaku - Peserta didik dapat
membandingkan berat dua
jenis benda yang berbeda
dengan jumlah yang berbeda.

Isian 13

3.2 Mengenal bangun datar
dan bangun ruang
menggunakan benda-benda
yang ada di sekitar rumah,
sekolah, atau tempat
bermain.

Keluargaku - Peserta didik dapat
mengidentifikasi bangun
segi empat

Isian 18
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Dari kisi-kisi di atas kita buat contoh soal ulangan akhir semester  seperti di bawah ini.
Contoh Soal Ulangan Akhir Semester:

Ulangan Akhir Semester 1 Kelas I

Tahun Pelajaran 2014/2015

Kerjakan soal di bawah ini dengan benar!
PPKn
1. Simbol Ketuhanan Yang Maha Esa pada Lambang Garuda Pancasila berbentuk ….
2. Berilah tanda centang (√)  pada gambar yang menunjukkan sikap tertib

3. Sebelum berangkat sekolah Beni melakukan beberapa kegiatan.
Tuliskan kegiatan Beni yang tampak pada gambar

a. Beni __________________________
b. Beni ___________________________ibu
c. Beni ___________________________ sekolah

Nama : …………………………
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Bahasa Indonesia

4. Gambar di bawah ini menunjukkan suasana _______________________

5. Matahari bersinar di siang hari. __________________ bersinar di malam hari

6. Kegunaan kaki adalah untuk:
a. ________________ ke sekolah
b. ________________ bola
c. ________________tangga

7. Susunlah huruf-huruf ini menjadi nama olahraga

r e g a n n
8. Sebutan untuk orang tua ayah dan ibu adalah __________ dan ___________
9. Perhatikan kalimat di bawah ini

Menghargai orang lain membuat kita tidak sombong

Jumlah huruf vokal pada kalimat di atas adalah_____________ huruf.

10. Perhatikan urutan cara mencuci tangan di bawah ini!
(a) cucilah tangan dengan air sampai bersih

(b) gosoklah tangan dan punggung tangan

(c) basahi tangan dengan air

(d) basahi tangan dengan air

Urutan yang benar adalah

1.   
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11. Pasangkanlah nama alat indera dengan  kegunaannya seperti contoh!

Kulit   Mendengar

Mata   Membau

Hidung   Mengecap

Telinga   Melihat

Lidah   Meraba

12. Pasangkanlah gambar-gambar di bawah ini dengan nama olahraganya


 Senam


 Lari


 Sepak Bola


 Lompat


 Berenang
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Matematika

13. Berilah tanda centang (√) pada benda yang lebih berat pada gambar di bawah ini!

14. Bilangan 19 ditunjukkan oleh jumlah bangun __________

15. Pasangan bilangan yang berjumlah  15 dan angka-angkanya kurang dari 10 adalah ….

16. Bilangan yang harus berada pada kotak ke empat adalah ….

32 35 38 … 44 47

17. Nilai tempat angka 7 pada bilangan 57 adalah ....

18. Perhatikan gambar di bawah ini!

Bangun datar di atas memiliki _________ sisi dan ________sudut
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19. Lani belajar menggambar bersama ayahnya
Lani menggunakan pinsil warna

Lani memiliki dua kotak pinsil warna

Hitunglah pensil warna Lani semuanya

20. Bu Ima bersama Nani menyiapkan 97 nasi bungkus untuk konsumsi kegiatan kerja bakti. Jika Bu Ima
membuat 62 bungkus, maka Nani harus membuat___ bungkus

Contoh Pedoman penskoran:
No. Kunci Jawaban Skor
PPKn
1. Bulan dan bintang 1
2. Centang (√) diletakkan pada gambar sebelah kanan 1
3. a. Beni sarapan pagi

b. Beni mencium tangan ibu

c. Beni berangkat ke sekolah

3

Skor Maksimum 5
Bahasa Indonesia
4. Gambar menunjukkan suasana pagi hari 1
5. Matahari bersinar di siang hari. Bulan bersinar di malam hari 1

6. Kegunaan kaki adalah untuk

a. Berjalan ke sekolah

b. Menendang bola

c. Naik tangga

3

7. Susunan huruf yang benar adalah renang 1

8. Sebutan untuk orang tua ayah dan ibu adalah kakek dan nenek 2

9. Jumlah huruf vokal pada kalimat tersebut adalah 17 huruf 1

10. Urutan yang benar c, d, b, a 1
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11. Kulit
2.

  mendengar

Mata
3.

  membau

hidung   mengecap

Telinga   melihat

Lidah   meraba

4

12.
Senam

Lari

Sepak Bola

Lompat

Berenang

5

Skor maksimum 19

Matematika

13. Centang (√) diletakkan pada gambar jeruk 1

14. Bilangan 19 ditunjukkan oleh jumlah bangun lingkaran 1

15. Pasangan bilangan yang berjumlah  15 dan angka-angkanya kurang dari 10 adalah

8 dan 7 atau 9 dan 6

2

16. Bilangan yang harus berada pada kotak keempat adalah 41 1

17. Nilai tempat angka 7 pada bilangan 57 adalah satuan 1

18. Bangun datar pada gambar memiliki 4 sisi dan 4 sudut 2

19. 7 + 7 = 14 3

20. 97 dikurangi 62 sama dengan 35 1

Skor Maksimum 12

Nilai Muatan =
Skor Perolehan

X 100Skor maksimum
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Nilai PPKn =
Skor Perolehan

X 1005

Nilai Bahasa
Indonesia =

Skor Perolehan
X 10019

Nilai Matematika =
Skor Perolehan

X 100

2. Tes Lisan

Tes lisan  diberikan pada saat proses pembelajaran

Contoh:

Materi: Kelas I Tema 3

Kompetensi Dasar Tema/Sub Tema Butir Soal

PPKn
3.4 Mengenal arti

bersatu dalam
keberagaman di
rumah dan sekolah

Kegiatanku/Kegiatan
Siang Hari

(Kepada peserta didik diperlihatkan 2 buah
gambar, yaitu gambar kegiatan siang hari
dan kegiatan malam hari)
1. Sebutkan kegiatan-kegiatan yang

dilakukan pada siang hari
2. Sebutkan kegiatan-kegiatan yang

dilakukan pada malam hari

3. Penugasan

Instrumen penugasan merupakan pemberian tugas kepada peserta didik sebagai

penguatan materi yang sudah dipelajari dan materi yang akan dipelajari sebagai

bentuk stimulus pada peserta didik. Penugasan ini dapat dilakukan secara

individu ataupun kelompok sesuai karakteristik tugasnya dengan menggunakan

bentuk tertulis, lisan atau penilaian kinerja.

Contoh penugasan untuk menilai kompetensi pengetahuan:

Kompetensi Dasar Tema/Sub Tema Butir Soal

Bahasa Indonesia
3.4 Mengenal teks cerita

diri/personal tentang
keluarga secara mandiri
dalam bahasa Indonesia
lisan dan tulis yang dapat
diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk
membantu penyajian.

Aku dan teman baru Tuliskan secara lengkap nama-nama
orang yang ada di rumahmu!

Contoh penugasan untuk menilai kompetensi keterampilan: Bercerita di depan kelas
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Tugas: Ceritakan pengalaman masa kecilmu!

Format Penilaian Bercerita

No. Nama Peserta didik

Aspek yang dinilai

Pemilihan
kosa kata pelafalan Keruntutan

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1 Ani √ √ √

2 Ali √ √ √

3 Nisa √ √ √

Keterangan:
Skor 4: sangat baik; 3: baik; 2: cukup; 1: perlu bimbingan

C. Penilaian Kompetensi Keterampilan

1. Penilaian Praktik

Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan

melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi.

Penilaian praktik menuntut peserta didik untuk melakukan suatu tugas pada

situasi yang sesungguhnya dengan mengaplikasikan pengetahuan dan

keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, tugas berjalan mengikuti pola, berlari

berpasangan, memainkan alat musik, bercerita di depan kelas, menyanyi,

bermain peran, menari.

Contoh Format Penilaian Praktik:

Penilaian Kinerja Menggambar Bentuk Segiempat Berwarna
Kelas / Semester :  I / 1

Tema / Sub Tema :  Diriku / Aku dan Teman Baru

Pembelajaran : 3

Rubrik:
No Kriteria

Aspek
Sangat baik

4
Baik

3
Cukup

2
Kurang

1
1 Hasil gambar Bentuk dasar

terlihat dan
ada variasi
gambar

Bentuk dasar
terlihat dan
tidak ada
variasi
gambar atau
sebaliknya

Bentuk dasar
tidak terlihat
dan tidak ada
variasi
gambar

Belum mampu
membuat
gambar dari
bentuk persegi
panjang

2 Jumlah warna Menggunakan Menggunakan Menggunakan Menggunakan
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empat warna
atau lebih

tiga warna
atau lebih

dua warna
atau lebih

satu warna atau
lebih

3 Kerapian Warna serasi,
tidak keluar
garis dan
bersihl

Warna tidak
keluar garis
dan gambar
kurang bersih

Warna
gambar
keluar garis
dan bersih

Warna garis
gambar keluar
dan kurang
bersih

No. Nama
Aspek yang Dinilai

Hasil Gambar Jumlah Warna Kerapian
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1 Fani √ √ √
2 Ali √ √ √
3 Nisa √ √ √

Nilai:
Fani = (2+2+4)/12 x 100 = 67.
Ali = (2+3+1)/12 x 100 = 50.
Nisa = (4+4+4)/12 x 100 = 100.
Deskripsi:
- Fani Maelani dalam hal menggambar segiempat berwarna sangat baik dalam

kerapian dan perlu pembimbingan dalam hasil dan warna gambar
- Ali dalam hal menggambar segiempat berwarna baik dalam jumlah warna dan perlu

pembimbingan dalam hasil dan kerapian
- Nisa dalam hal menggambar segiempat berwarna sangat baik dalam hasil gambar,

warna gambar, dan kerapian

2. Penilaian Projek

Contoh format penilaian Projek.

Nama Projek : Membuat Kolase
Kelas/Semester : I/1
Tema : 2. Kegemaranku
Subtema : 3. Gemar Menggambar
Pembelajaran ke- : 3

Rubrik Penilaian Hasil/Produk Membuat Kolase

No Kriteria
/Aspek

Sangat Baik Baik Cukup Perlu
Bimbingan

4 3 2 1

1. Luas bidang
penempelan

Rangkaian
kolase ditempel
pada seluruh
pola gambar

Rangkaian kolase
ditempel pada
setengah atau
lebih pola
gambar

Rangkaian kolase
ditempel kurang
dari setengah
pola gambar

Belum mampu
menempel

2.
Kerapian dalam
menggunting
dan menempel

Pola
menggunting
terlihat halus
dan
tidakterdapat
bekas lem di

Pola
menggunting
terlihat halus dan
terdapat bekas
lem di sekitar
bidang

Pola
menggunting
terlihat kasar dan
terdapat bekas
lem di sekitar
bidang

Belum mampu
menggunting
dan
menempel
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No Kriteria
/Aspek

Sangat Baik Baik Cukup Perlu
Bimbingan

4 3 2 1
sekitar bidang
penempelan

penempelan penempelan

3. Kombinasi
Warna

Menggunakan
kombinasi 4
warna atau
lebih

Menggunakan
kombinasi 3
warna

Menggunakan
kombinasi 2
warna

Menggunakan
kombinasi 1
warna

Lembar Penilaian Membuat Kolase

No Nama

Perencanaan Proses Pembuatan Hasil/Produk

Membuat
Desain/Pola

Gambar

Teknik
Pembuatan

Keselamatan
dan

Kebersihan

Luas Bidang
Penempelan Kerapian Kombinasi

Warna

SB B C PB SB B C PB SB B C PB SB B C PB SB B C PB SB B C PB

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1 Fani √ √ √ √ √ √

2 Ali √ √ √ √ √ √

3 Nisa √ √ √ √ √ √

dst

Keterangan: SB:  Sangat Baik B:  Baik C:  Cukup PB:  Perlu Bimbingan

Nilai: Fani = (4+3+3+4+1+4)/24 x 100 = 79.

Laporan Penilaian Peserta Didik

Nama Proyek :  Membuat Kolase
Nama Peserta Didik :  Ani
Kelas :  I

No Aspek
Skor

4 3 2 1

1
Perencanaan:

Membuatdesain/polagambar √

2
Proses Pembuatan:
a.  TeknikPembuatan √
b.  Keselamatandankebersihan √

3

Hasil/Produk:

a. Luas bidangpenempelan √

b. Kerapiandankebersihan √

c. Kombinasiwarna √

12 6 0 1

Jumlah 19
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Nilai: Fani = (12+6+1)/24 x 100 = 79.

 Deskripsi:

Dalam membuat kolase menggunting dan menempel, pada aspek perencanaan
ananda Ani sudah sangat baik, pada aspek proses pembuatan baik teknik
pembuatan maupun keselamatan dan kebersihan sudah baik, pada aspek hasil
produk untuk luas bidang penempelan dan kombinasi warna sudah sangat baik,
dari segi kerapian dan kebersihan masih memerlukan bimbingan.

3. Penilaian Portofolio

Sesuai dengan jenis portofolio yang telah dipaparkan di Bab II, berikut ini
disajikan model-model penilaian portofolio.
a. Portofolio Pribadi Peserta didik yang Bersifat Rahasia (Anecdotal Record)

Jenis portofolio ini antara lain menggunakan formulir yang harus diisi oleh orang

tua peserta didik dan didokumentasikan dalam filling cabinet, serta perlu dijaga

kerahasiaannya. Adapun fungsi jenis portofolio ini adalah untuk mengetahui

secara menyeluruh tentang kondisi peserta didik baik aspek fisik maupun aspek

minat, bakat, dan hal-hal lainnya.

Contoh Formulir:

1. Nama Peserta Didik : ……………………………………………………………
2. Nomor Induk : ……………………………………………………………
3. Tempat, Tanggal Lahir : …………………………………………………….……..
4. Jenis Kelamin : ……….…………………
5. Agama : ………………………….
6. Alamat Peserta Didik : ………………………………………………..……..…..
7. Nama Orang Tua

a. Ayah : …………………………………………..………..…….
b. Ibu : ……………………………...…………………………...

8. Pekerjaan Orang Tua
a. Ayah : …………………………………………………………..
b. Ibu : …………………………………………………………..

9. Alamat Orang Tua
Jalan : …………………………………………………………..
Desa/Kelurahan : ……………….………………………………………….
Kecamatan : ……..……………………………………………………
Kabupaten/Kota : ………………………………………
Provinsi : ………………………………………

10. Wali Peserta Didik
a. Nama : .................................................................................
b. Pekerjaan : .................................................................................
c. Alamat : .................................................................................

11. Riwayat Peserta didik
a. Sejak dalam kandungan : …………………………………………
b. Saat Kelahiran : …………………………………………
c. Penyakit yang pernah diderita : …………………………………………
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d. Ciri-ciri khusus fisik : …………………………………………
e. Minat dan bakat : …………………………………………

12.Kejadian penting yang dialami peserta didik
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………

b. Portofolio Penilaian Peserta didik

Jenis portofolio ini berisi kumpulan produk kinerja peserta didik yang dapat

mengungkapkan perkembangan kompetensinya.

Contoh portofolio penilaian peserta didik

1) Halaman depan (Cover), berisi identitas sekolah dan peserta didik dilengkapi

dengan foto, seperti contoh di bawah ini.
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FORTOPOLIO PEMBELAJARAN KELAS 1 SEMESTER 1
TAHUN 2014-2015

EDO

Disusun oleh : Ana Listia
Guru Kelas 1 SD Matahari

Lembar kedua berupa format daftar isi, memuat nomor, nama dokumen, tanggal

pembuatan, tema/sub tema, dan nomor kompetensi terkait.

Contoh:

No. Tema/Sub
Tema

Kompetensi yang
harus dicapai

Produk/Dokumen Tanggal
Pengumpulan

1. Diriku/Aku dan
teman baru

Menghias kartu nama Kartu nama yang
telah dihias

... Juli 20..

2.
3.
Dst.

2) Isi Portofolio

Bagian ini berisi kumpulan produk kinerja peserta didik sesuai dengan

kompetensi yang harus dicapai, dan telah ditetapkan pada daftar isi.

Contoh 1

1) Kompetensi yang harus dicapai (lembar pertama)

 Menghias kartu nama

 Mendeskripsikan kegiatan yang diamati pada gambar

2) Kumpulan produk sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai (lembar kedua dan

seterusnya)
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3)

Contoh 2

1) Kompetensi yang harus dicapai (lembar pertama)

 Mendeskripsikan kegiatan yang diamati pada gambar

 Melakukan kegiatan yang merupakan kegemaran

2) Kumpulan produk sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai (lembar kedua dan

seterusnya)

Edo

AYU MUTIARA
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Contoh 3

1) Dalam portofolio juga dapat dimasukkan dokumen-dokumen yang terkait dengan

prestasi yang telah dicapai seperti: prestasi dalam mengikuti lomba

menggambar. Di bagian ini dapat ditempelkan foto saat mengikuti kejuaraan dan

atau saat menerima hadiah

2) Kolom komentar guru

Contoh 4

Portofolio juga dapat memuat hasil-hasil pembelajaran berbasis projek yang hasilnya

diportofoliokan dan dimasukkan ke dalam portofolio hasil pembelajaran, misalnya

dalam kompetensi pemanfaatan sumber daya alam peserta didik kelas IV harus

membuat sebuah projek tentang produk yang berbasis pemanfaatan sumber daya

alam. Diawali dengan merencanakan projek; penentuan bahan yang harus dibawa

untuk mengerjakan projek tersebut; dilanjutkan dengan proses pembuatan projek;

dan diakhiri dengan presentasi dan membuat laporan dari projek yang telah dibuat.

Laporan dalam kegiatan ini dapat dinilai dari 3 aspek, yaitu:

1) Substansi/Isi

Portofolio sebagai dokumen berisi hasil pekerjaan peserta didik yang berupa

gambar, laporan, puisi, sesuai dengan Kompetensi Dasar yang disatukan melalui

tema dan subtema. Hasil pekerjaan peserta didik tersebut dinilai atas dasar

kebenaran substansinya.

2) Kebahasaan
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Hasil pekerjaan peserta didik berupa laporan kegiatan, puisi, karangan yang

didokumenkan dalam portofolio hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang

baik dan benar. Guru sekolah dasar adalah guru kelas, yang mengajarkan semua

muatan di sekolah dasar. Guru sekolah dasar dituntut dapat memberikan

penilaian portofolio dari segi kebahasaan.

3) Keindahan

Dokumen peserta didik yang dikumpulkan dalam portofolio, di samping dinilai

dari segi substansi, dan kebahasaan, juga dinilai dari segi keindahan.

Ketiga aspek penilaian portofolio tersebut, bila dikaitkan dengan Kompetensi Dasar

masing-masing bahan kajian dalam Kurikulum 2013, maka dapat dibuat deskripsinya

hal-hal yang sangat dikuasai dan hal-hal yang masih perlu diberikan pembinaan

kepada peserta didik perihal keterampilan terhadap bahan kajian yang sedang

dipelajari melalui tema.
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c. Portofolio Catatan Khusus Peserta didik Jangka Panjang

Jenis portofolio ini berisi catatan khusus peserta didik jangka panjang, yang

dimaksudkan sebagai catatan khusus guru sejak peserta didik kelas I SD

hingga berlanjut ke jenjang berikutnya, baik mengenai keberhasilan seperti

meraih prestasi dalam kejuaraan, misalnya lomba seni, olah raga, dan

sebagainya, maupun hal-hal yang merupakan perilaku menyimpang.

Dalam perjalanan hidup peserta didik sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi

tertentu, misalnya;

- Peserta didik yang tumbuh dari rumah tangga tunggal (single parent)

akan memiliki perilaku yang berbeda dengan teman-temannya yang

tumbuh di keluarga yang lengkap.

- Peserta didik yang tumbuh di lingkungan sosial yang kumuh akan memiliki

perilaku yang berbeda dengan peserta didik-peserta didik lainnya yang

tumbuh di lingkungan sosial yang baik.

- Peserta didik yang tumbuh di keluarga yang sebagian besar terdiri atas

anggota keluarga perempuan atau sebaliknya, dalam pembentukan

sikapnya akan dipengaruhi oleh karakteristik sikap yang diterimanya

setiap hari.

- Perilaku menyimpang pada peserta didik, sebagian besar merupakan

akibat dari kondisi lingkungan tempat peserta didik tersebut tumbuh dan

berkembang.

Uraian tersebut dimaksudkan agar guru-guru memahami dan menyadari bahwa

karakteristik perilaku peserta didik akan sangat dipengaruhi oleh kondisi

lingkungan sosialnya, yang berperan terhadap pertumbuhan perilaku pada

kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu sangat

diperlukan pengumpulan dan pencatatan data terkait dengan kondisi sosial

peserta didik, yang dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk tindakan

pembinaan dan atau pengembangan.

Dokumen hasil penilaian dikumpukan dalam bentuk portofolio sebagai lampiran
rapor dan dokumen tersebut ditunjukkan kepada orangtua/wali yang selanjutnya
sebagai informasi awal bagi pendidik kelas berikut
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Berdasarkan waktu penilaian dan cakupan materi yang diujikan, penilaian
pengetahuan dan keterampilan yang dihitung sebagai hasil akhir pencapaian
kompetensi adalah  ulangan tengah semester (UTS) dan ulangan akhir semester
(UAS).

Penilaian harian digunakan sebagai strategi untuk memahamkan siswa tentang
kompetensi tertentu dan sebagai dasar pertimbangan untuk kegiatan remedial dan
pengayaan.

Contoh :

a. Kelas I, II dan III

Jadwal UH Semester I

Hari 1 Hari 2

Sub-Tema 1 Sub-Tema 2

Jadwal UTS Semester I

Hari 1 Hari 2

Tema 1 Tema 2

Jadwal UAS Semester I

Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4

Kegiatan penilaian harian termasuk ulangan tertulis yang dilaksanakan diakhir subtema maupun
akhir tema, digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan remedial dan pengayaan.
Kegiatan penilaian tersebut merupakan strategi untuk memahamkan kompetensi kepada siswa,
sebelum siswa diukur nilai akhir pencapaian kompetensinya  dalam kegiatan UTS ataupun UAS.

Nilai akhir setiap kompetensi dasar diperoleh dari gabungan Nilai Ulangan Harian (UH),Nilai Ulangan Tengah
Semester (NUTS), dan Nilai Ulangan Akhir Semester (NUAS).

Untuk bobot nilai prosentase lebih besar pada nilai ulangan harian (UH) dibandingkan pada Nilai
Tengah Semester (UTS) maupun Nilai Akhir Semester (UAS).
Contoh = 2x UH + UTS + UAS = ….

4
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Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4

b. Kelas IV, V, dan VI
Jadwal UTS Semester I

Hari 1 Hari 2 Hari 3

Tema 1 Tema 2 Tema 3

Jadwal UAS Semester I

Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5

UTS dan UAS dirancang berdasarkan pemetaan KD pengetahuan dan keterampilan pada
periode waktu yang terkait. Pemetaan KD tersebut menjadi dasar dalam merancang
teknik/bentuk penilaian pada UTS dan UAS. Bentuk penilaian pada UTS dan UAS bisa
berupa butir soal, praktek kolaborasi antar muatan pelajaran ataupun praktek muatan
pelajaran tersendiri.
Bentuk penilaian ditentukan berdasarkan karakteristik kompetensi dasar yang akan
diukur. Berdasarkan karakteristik KD, dipilihlah bentuk penilaian yang paling sesuai
dengan KD tersebut.

Format perancangan bentuk penilaian UTS dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

KD-KD yang akan diukur melalui butir soal perlu disiapkan instrumen penilaian tes
tertulisnya. Sebelum menyusun instrumen penilaian tes tertulis, guru harus menyusun
kisi-kisi penulisan butir soal. Berdasarkan kisi-kisi tersebut ditulis butir soal yang disusun
sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diukur pada periode UTS atau UAS tersebut.
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KD-KD yang akan diukur melalui praktik, baik praktik kolaborasi maupun praktik muatan
pelajaran tersendiri, perlu dipersiapkan instrumen penilaiannya yang bisa berupa rubrik
ataupun checklist.
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BAB IV

HASIL PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK

Penilaian oleh pendidik digunakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi

peserta didik sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan bahan

penyusunan laporan kemajuan hasil belajar (rapor) peserta didik. Hasil penilaian harian

(proses) dianalisis untuk mengetahui perkembangan capaian kompetensi peserta didik

dan digunakan untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan pada peserta didik

(program remedial atau program pengayaan).

Hasil penilaian oleh pendidik meliputi pencapaian kompetensi peserta didik pada

kompetnsi sikap (sikap spiritual dan sikap sosial), pengetahuan, dan keterampilan

dilaporkan secara terpisah karena karakternya berbeda. Hasil pencapaian kompetensi

sikap dalam bentuk deskripsi sedangkan pencapaian kompetensi pengetahuan dan

kompetensi keterampilan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Laporan kompetensi

sikap berupa deskripsi sebagai hasil observasi oleh pendidik dan dilengkapi dengan

catatan penilaian diri atau antar teman. Hasil penilaian pencapaian kompetensi

pengetahuan dan kompetensi keterampilan dikategorikan dengan predikat dan deskripsi.

Gambaran capaian dan pemberian predikat untuk masing-masing ranah (pengetahuan

dan keterampilan) tercantum dalam tabel berikut.

Tabel Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

Capaian Kompetensi
Pengetahuan Keterampilan

A A
B B
C C
D D

Catatan: Peserta didik yang mendapat nilai kompetensi pengetahuan A dan
Keterampilan A tidak otomatis capaian sikapnya Sangat baik

a. Pengolahan Hasil Capaian

1. Pengolahan Nilai Kompetensi Sikap

Penilaian kompetensi sikap diperoleh dengan menggunakan instrumen: (1)

observasi; (2) Catatan guru/ jurnal; (3) Penilaian diri; dan (4) Penilaian

antarteman. Tetapi dalam pengolahan nilai yang akan diisikan pada buku rapor,

adalah catatan guru/jurnal, sedangkan penilaian diri dan penilaian antarteman,
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hanya digunakan sebagai bahan konfirmasi dan penguatan atas perilaku peserta

didik.

Langkah-langkah untuk membuat rekapitulasi penilaian kompetensi sikap selama

satu semester:

a. Kumpulkan catatan hasil pengamatan sikap yang dilakukan oleh guru kelas

dan guru lainnya (Agama, PJOK, dan Muatan Lokal) serta hasil catatan

penilaian diri dan antar teman. Catatan tersebut dikelompokkan ke dalam

kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial.

b. Buat deskripsi pada kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial

yang sesuai dengan pencapaian peserta didik berdasarkan catatan

observasi.

c. Kolom deskripsi pada kompetensi sikap ditulis dengan kalimat positif

berdasarkan kumpulan hasil observasi (catatan) aspek yang menonjol baik

atau aspek yang belum mencapai kriteria (indikator) dideskripsikan sebagai

aspek yang perlu pembimbingan

2. Pengolahan Nilai Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

Nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan diolah secara kuantitatif dengan

menggunakan skala 0 -100, tetapi kemudian nilai kuantitatif tersebut dituliskan

juga di rapor dalam bentuk predikat huruf A, B, C, atau D serta dibuatkan

deskripsi capaian kemampuan peserta didik. Deskripsi tersebut berupa kalimat

positif terkait capaian kemampuan peserta didik dalam setiap muatan pelajaran

yang mengacu pada setiap KD pada muatan mata pelajaran.

Langkah-langkah pengolahan nilai capaian kompetensi peserta didik selama satu

semester secara kuantitatif untuk mendapatkan capaian kompetensi:

a. Nilai Harian (NH) merupakan catatan atau kumpulan nilai dari ulangan harian

pada setiap KD per muatan pelajaran, dipakai sebagai bahan untuk

pertimbangan kegiatan remidial ataupun pengayaan .

b. Nilai Ulangan Tengah Semester (NUTS) merupakan nilai setiap KD

pengetahuan dan keterampilan per mata pelajaran yang dilakukan pada

tengah semester melalui tes tertulis maupun praktik baik praktik kolaborasi

maupun praktik muatan pelajaran tersendiri.
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c. Nilai Ulangan Akhir Semester (NUAS) merupakan nilai setiap KD pengetahuan

dan keterampilan per mata pelajaran yang dilaksanakan di akhir semester

melalui tes tertulis maupun praktek baik praktik kolaborasi maupun praktik

muatan pelajaran tersendiri

d. Nilai Akhir Semester (NAS) merupakan rata-rata NUH,NUTS dan NUAS pada

KD per muatan mata pelajaran. Selanjutnya dibuat deskripsi berdasarkan

capaian tertinggi dan terendah dari peserta didik pada setiap kompetensi

dasar.
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BAB V

PEMANFAATAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN.

A. Program Remedial dan Pengayaan
Program Pembelajaran remedial dan pengayaan dilaksanakan untuk kompetensi

pengetahuan dan keterampilan. Program remedial atau perbaikan adalah program

pembelajaran yang diperuntukkan  bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan

belajar atau  tingkat minimal pencapaian kompetensi yang dipersyaratkan dalam

penguasaan substansi.

Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial dapat dilakukan dengan cara:

1. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda.

Pembelajaran ulang dapat disampaikan dengan cara penyederhanaan materi,

variasi cara penyajian, penyederhanaan tes/pertanyaan. Guru perlu memberikan

penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan/atau media yang lebih

tepat.

2. Pemberian bimbingan secara perorangan. Dalam hal pembelajaran klasikal siswa

mengalami kesulitan, perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian

bimbingan secara individual.

3. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Pemberian tugas-tugas

pengulangan dan tugas-tugas latihan perlu diperbanyak. Siswa perlu diberi

pelatihan intensif  untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan.

4. Pemanfaatan tutor sebaya. Siswa dapat dibantu oleh teman sekelas yang

memiliki kecepatan belajar lebih. Siswa yang telah mencapai ketuntasan dapat

dimanfaatkan untuk memberikan tutorial kepada teman yang mengalami

kesulitan belajar.

Sedangkan program  pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada siswa

yang telah melampaui ketuntasan belajar yang fokus pada pendalaman dan

perluasan dari kompetensi yang dipelajari.

Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui:

1. Belajar kelompok, yaitu sekelompok siswa yang memiliki minat tertentu diberikan

pembelajaran bersama pada jam-jam pelajaran sekolah;

2. Belajar mandiri, yaitu secara mandiri siswa belajar mengenai sesuatu yang

diminati;
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3. Pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan beberapa konten pada  tema

tertentu sehingga siswa dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin

ilmu;

4. Pemadatan kurikulum, yaitu pemberian pembelajaran hanya untuk

kompetensi/materi yang belum diketahui siswa. Dengan demikian tersedia waktu

bagi siswa untuk memperoleh kompetensi/materi baru, atau bekerja dalam

proyek secara mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing

B. Contoh Rapor yang Sudah Diisi

RAPOR

SEKOLAH DASAR

(SD)

Nama Peserta Didik:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

FANI MAELANI

NISN/NIS: 30401540/1415001
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4. PETUNJUK PENGISIAN
5.

1. Rapor dipergunakan selama peserta didik yang bersangkutan mengikuti seluruh
program pembelajaran di Sekolah Dasar tersebut;

2. Identitas Sekolah diisi dengan data yang sesuai dengan keberadaan Sekolah
Dasar;

3. Daftar Peserta didik diisi oleh data siswa yang ada dalam rapor ini;

4. Identitas Peserta didik diisi oleh data yang sesuai dengan keberadaan peserta
didik;

5. Rapor harus dilengkapi dengan pas foto berwarna (3 x 4) dan pengisiannya
dilakukan oleh Guru Kelas;

6. Kompetensi inti 1 (KI-1) untuk sikap spiritual diambil dari KI-1 pada muatan
pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti;

7. Kompetensi inti 2 (KI-2) untuk sikap sosial diambil dari KI-2 pada muatan
pelajaran PKn;

8. Kompetensi inti 3 dan 4 (KI-3 dan KI-4) diambil dari KI-3 dan KI-4 pada semua
muatan pelajaran;

9. Rapor ditulis dalam bentuk predikat dan deskripsi untuk masing-masing muatan
pelajaran;

10. Predikat diisi berdasarkan rata-rata pencapaian kompetensi pengetahuan dan
kompetensi keterampilan;

11. Predikat yang ditulis dalam Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik:

6. A : Sangat Baik; B : Baik; C : Cukup; D : Kurang

12. Deskripsi pada kompetensi sikap ditulis dengan kalimat positif berdasarkan
kumpulan hasil observasi (catatan) aspek yang menonjol;

13. Deskripsi pada kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan ditulis
dengan kalimat positif sesuai capaian predikat tertinggi atau terendah yang
diperoleh peserta didik. Apabila capaian kompetensi dasar yang diperoleh dalam
muatan pelajaran itu sama, kolom deskripsi ditulis berdasarkan capaian yang
diperoleh;

14. Capaian predikat C dan D dideskripsikan sebagai capaian yang perlu bimbingan.

15. Laporan Ekstrakurikuler diisi oleh kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh
peserta didik;

16. Saran–saran diisi oleh hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian peserta didik,
guru, dan orang tua/wali terutama untu, hal-hal yang tidak didapatkan dari
sekolah;

17. Laporan tinggi dan berat badan peserta didik ditulis berdasarkan hasil
pengukuran yang dilakukan guru bekerjasama dengan pihak lain yang relevan;



68Panduan Teknis Penilaian & Pengisian Rapor di SD

18. Laporan kondisi kesehatan fisik diisi dengan deskripsi hasil pemeriksaan yang
dilakukan guru, bekerjasama dengan tenaga kesehatan atau puskesmas
terdekat;

19. Prestasi diisi dengan prestasi peserta didik yang menonjol;

20. Kolom ketidakhadiran ditulis dengan data akumulasi ketidakhadiran peserta didik
karena sakit, izin, atau tanpa keterangan selama satu semester;

21. Apabila peserta didik pindah, maka dicatat di dalam kolom keterangan pindah.
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RAPOR

SEKOLAH DASAR

(SD)

Nama Sekolah : SD Bagimu Negeri _________________________________

NPSN : 101016404039_____________________________________

NISN/NIS : 30401540/1415001

Alamat Sekolah : Jl. Ahmad Yani No. 45 Balikpapan _____________________

_________________________________________________

Kode Pos . ___76126 ______Telp.  (0543) 313414________

Kelurahan/Desa : Balikpapan Utara____________________________________

Kecamatan : Balikpapan Utara ___________________________________

Kabupaten/Kota : Kota Balikpapan____________________________________

Provinsi : Kalimantan Timur___________________________________

Website : www.bagimunegeri.co.id_____________________________

E-mail : sdbagimunegeri@bagimunegeri.co.id___________________
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IDENTITAS PESERTA DIDIK

Nama Peserta Didik : Fani Maelani

NISN/NIS : 30401540/1415001

Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 01 Juli 2008

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan sebelumnya : TK

Alamat Peserta Didik : Jl. Sungai Mahakam II No. 33

Nama Orang Tua

Ayah : Agus

Ibu : Aryani

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : PNS

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua

Jalan : Jl. Sungai Mahakam II No. 33

Kelurahan/ Desa : Balikpapan Utara

Kecamatan : Balikpapan Utara

Kabupaten/ Kota : Kota Balikpapan

Provinsi : Kalimantan Timur

Wali Peserta Didik

Nama : _______________________________________________

Pekerjaan : _______________________________________________

Alamat : _______________________________________________

Kota Balikpapan, 27 Desember 2015
Kepala Sekolah,

Sudirman
NIP. 197508041997011001

Pas Foto
Ukuran

3 X 4
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RAPOR DAN PROFIL PESERTA DIDIK

Nama Peserta Didik : Fani Maelani Kelas : I-A
NISN/NIS : 30401540/1415001 Semester : I (Satu)
Nama Sekolah : SD Bagimu Negeri Tahun Pelajaran : 2015 / 2016
Alamat Sekolah : Jl. Ahmad Yani No. 45 Balikpapan

A. Kompetensi Sikap

B. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

No Muatan
Pelajaran

Pengetahuan Keterampilan

Nilai
Predikat

Deskripsi Nilai
Predikat

Deskripsi

1

Pendidika
n Agama
dan Budi
Pekerti

B

Baik dalam
memahami kisah-
kisah keteladanan
nabi

Perlu bimbingan
dalam tata cara
bersuci

B

Baik dalam
menceritakan
kisah
keteladanan
nabi

Perlu bimbingan
dalam praktik
tata cara bersuci.

2

Pendidika
n
Pancasila
dan
Kewarga-
negaraan

A

Sangat baik
dalam mengenal
simbol-simbol sila
Pancasila,  tata
tertib dan aturan
yang berlaku.

C

Baik dalam
melaksanakan
tata tertib.

Deskripsi

1. Sikap Spiritual
Fani terbiasa berdoa sebelum dan sesudah
belajar, dalam bersyukur .

2. Sikap Sosial
Fani sangat percaya diri, dalam hal kepedulian
terhadap teman dan lingkungan perlu
bimbingan.



72Panduan Teknis Penilaian & Pengisian Rapor di SD

No Muatan
Pelajaran

Pengetahuan Keterampilan

Nilai
Predikat

Deskripsi Nilai
Predikat

Deskripsi

3 Bahasa
Indonesia

B

Baik mengenal
teks
petunjuk/arahan
tentang perawatan
tubuh

-

Baik dalam
mempraktikkan
teks
arahan/petunjuk
tentang
merawat tubuh

4 Matemati
ka

B

Baik dalam
mengenal bangun
datar dan bangun
ruang.
Perlu bimbingan
dalam
memperkirakan
lama suatu
aktivitas,
memperkirakan
panjang suatu
benda, dan
menentukan
urutan benda

-

Perlu bimbingan
dalam
membentuk dan
menggambar
bangun baru,
mengolah dan
menyajikan
data pokok
dalam grafik
konkrit.

5
Ilmu
Pengetah
uan Alam

- - B -

6

Ilmu
Pengetah
uan
Sosial

- - -

7

Seni
Budaya
dan
Prakarya

A

Sangat baik
mengenal unsur-
unsur gerak tari
dan mengenal
karya seni
budaya.

Baik dalam
menyanyikan
lagu anak-
anak,
memainkan pola
irama lagu, dan
membuat karya
kerajinan
melalui
kegiatan
menempel.
Perlu bimbingan
dalam membuat
karya kerajinan
dari bahan alam
hasil limbah
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No Muatan
Pelajaran

Pengetahuan Keterampilan

Nilai
Predikat

Deskripsi Nilai
Predikat

Deskripsi

melalui
kegiatan
melipat.

8

Pendidika
n
Jasmani,
Olahraga
dan
Kesehata
n

B

Baik dalam
mengetahui
konsep gerak
dasar lokomotor
(melempar,
melompat,
meloncat, dan lari
)

C

Perlu bimbingan
dalam
mempraktikkan
berbagai bentuk
permainan air.

9 Muatan
Lokal
a.
.............
b.
............
c.
…………..

C. Ekstra Kurikuler

No. Kegiatan
Ekstrakurikuler

Keterangan

1. Praja Muda Karana
(Pramuka)

Fani Maelani sebagai ketua regu dalam kegiatan
Pramuka.

2. Drum Band Fani Maelani terampil dalam memainkan alat musik
pianika.

3. …………………………

D. Saran-saran

Fani Maelani sangat tekun dan rajin, tetapi perlu dibiasakan menaruh kepedulian kepada
lingkungan.
Fani Maelani suka menulis puisi, akan lebih baik jika diberi kesempatan dan motivasi di
rumah.
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E. Tinggi dan Berat Badan

F. Ko
ndi
si Kesehatan

G. P
r
e
stasi

No Jenis Prestasi Keterangan

1. Kesenian Juara I Lomba Baca Puisi Tingkat Kecamatan

2. Olahraga Juara III Lomba Lari Antar Kelas

No Aspek Yang Dinilai
Semester

1 2

1 Tinggi Badan 120 cm

2 Berat Badan 23 kg

No Aspek Fisik Keterangan

1. Pendengaran Baik

2. Penglihatan Kurang jelas melihat dalam jarak jauh

3. Gigi Terdapat 1 gigi yang gigis

4. Lainnya ……………….
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Mengetahui: Balikpapan, 27 Desember
2015
Orang Tua/Wali, Guru Kelas,

Agus Hermansyah
NIP. 197803201999031002

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Sudirman
NIP. 197508041997011001

H. Ketidakhadiran

Sakit : 2 hari

Izin : 4 hari

Tanpa Keterangan : 0 hari
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KETERANGAN PINDAH SEKOLAH

Nama Peserta Didik : ________________________________________

KELUAR

Tanggal
Kelas yang

Ditinggalkan

Sebab-sebab Keluar atau
atas permintaan

(Tertulis)

Tanda Tangan Kepala
Sekolah, Stempel Sekolah,
dan Tanda Tangan Orang

Tua/Wali
__________,________
Kepala Sekolah,

NIP

Orang Tua/Wali,

__________,__________
Kepala Sekolah,

NIP

Orang Tua/Wali,

__________,_________
Kepala Sekolah,

NIP

Orang Tua/Wali,
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KETERANGAN PINDAH SEKOLAH
Nama Peserta Didik : ___________________________________

NO MASUK

1. Nama Peserta Didik ____________________ _______, ________

Kepala Sekolah,

NIP

Nomor Induk ____________________

Nama Sekolah ____________________

Masuk di Sekolah ini:

a. Tanggal

____________________

____________________

b. Di Kelas ____________________

Tahun Pelajaran ____________________

2. Nama Peserta Didik ___________________ _______, ________

Kepala Sekolah,

NIP

Nomor Induk ___________________

Nama Sekolah ___________________

Masuk di Sekolah ini:

a. Tanggal

___________________

___________________

b. Di Kelas ___________________

Tahun Pelajaran ___________________

3. Nama Peserta Didik ___________________ _______, ________

Kepala Sekolah,

NIP

Nomor Induk ___________________

Nama Sekolah ___________________

Masuk di Sekolah ini:

a. Tanggal

___________________

___________________

b. Di Kelas ___________________

Tahun Pelajaran ________`___________

Mengetahui: Balikpapan, 27 Desember
2015
Orang Tua/Wali, Guru Kelas,

Agus Mengetahui, Hermansyah
Kepala Sekolah NIP. 197803201999031002

Sudirman
NIP. 197508041997011001
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BAB VI

PENUTUP

Panduan Teknis Penilaian ini merupakan bahan rujukan bagi

Kepala Sekolah, Guru, dan pihak-pihak yang terlibat dalam

penyelenggaraan pendidikan, agar memiliki pemahaman yang sejalan

dengan kebijakan implementasi Kuriklum 2013 khususnya berkaitan

dengan penilaian. Melalui panduan teknis ini, pemangku kepentingan

dan tentu saja peserta didik diharapkan tidak akan mengalami

kendala berarti dalam penerapannya.

Sekalipun Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, telah berupaya

optimal untuk memfasilitasi implementasi Kurikulum 2013, akan

tetapi semuanya akan berpulang pada kesungguhan, sikap, dan

keterampilan kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, serta Dinas

Pendidikan terkait dalam mengimplementasikannya. Dalam hal ini,

perubahan mindset kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, orang

tua, serta pihak terkait, terkait dengan berbagai elemen perubahan

kurikulum merupakan prasyarat bagi suksesnya implementasi

Kurikulum 2013.

Petunjuk teknis ini akan disesuaikan dan disempurnakan, seiring

dengan kebutuhan dan perkembangan kurikulum yang berlaku.

Petunjuk teknis ini merupakan dokumen tertulis yang harus

disikapi secara bijak dalam pelaksanannya. Segala kekurangan dan

kelemahan dalam petunjuk teknis ini, diharapkan dapat dilengkapi

oleh para pemangku kepentingan pendidikan, khususnya pada
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jenjang sekolah dasar, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-

masing daerah.
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