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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, masih banyak guru yang melakukan asesmen 

dengan hanya melihat dari hasil tugas dan tes siswa. Hal ini dirasa kurang cukup untuk 

melihat tingkat kemampuan siswa dikarenakan tidak semua siswa mempunyai jenis 

kemampuan yang sama sehingga guru membutuhkan alat asesmen yang bisa mencakup semua 

aspek kemampuan siswa. Dalam proses asesmen banyak hal yang harus diperhatikan agar 

guru sukses dalam melakukan asesmen dan siswa tidak dirugikan dengan adanya asesmen 

tersebut. Sehingga banyak cara yang bisa digunakan agar proses asesmen sesuai dengan 

harapan guru dan siswa, antara lain dengan mengolah waktu dengan baik, melakukan 

pengamatan, melakukan wawancara, mengembangkan tulisan yang berkualitas, merevisi 

pekerjaan siswa, mengembangkan asesmen diri, mengembangkan asesmen teman sebaya, 

memberikan dan mereview pekerjaan rumah, mengumpulkan bukti melalui tes, dan 

mengumpulkan bukti melalui portofolio. 

Dengan adanya kemampuan guru dalam mengembangkan rencana asesmen, diharapkan 

guru mampu melakukan asesmen secara adil dan mengarah pada perbaikan. Sehingga siswa 

merasa tidak dirugikan dengan proses asesmen yang dilakukan oleh guru dan tentunya secara 

otomatis akan meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah makalah ini antara lain: 

1. Bagaimana cara mengembangkan rencana asesmen secara keseluruhan mencakup 

berbagai alat? 

2. Bagaimana menciptakan lingkungan yang meningkatkan kinerja yang sukses pada proses 

asesmen? 

3. Bagaimana cara memastikan siswa mempunyai kesempatan yang adil dengan asesmen 

yang dilakukan guru?  

4. Bagaimana mengelola waktu untuk asesmen? 

5. Bagaimana melakukan pengamatan dan wawancara? 

6. Bagaimana mengembangkan kualitas menulis siswa? 

7. Bagaimana me-revisi pekerjaan siswa? 

8. Bagaimana mengembangkan assemen-diri dan asesmen antar-teman? 

9. Bagaimana memberikan dan memeriksa pekerjaan rumah (PR)? 
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10. Bagiamana mengumpulkan bukt-bukti melalui tes dan portofolio? 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui : 

1. Cara mengembangkan rencana asesmen secara keseluruhan mencakup berbagai alat. 

2. Cara menciptakan lingkungan yang meningkatkan kinerja yang sukses pada proses 

asesmen. 

3. Cara memastikan siswa mempunyai kesempatan yang adil dengan asesmen yang 

dilakukan guru. 

4. Cara mengelola waktu untuk asesmen yang baik. 

5. Cara melakukan pengamatan dan wawancara. 

6. Cara mengembangkan kualitas menulis siswa. 

7. Cara me-revisi pekerjaan siswa 

8. Cara mengembangkan assemen-diri dan asesmen antar-teman. 

9. Cara memberikan dan memeriksa pekerjaan rumah (PR). 

10. Cara mengumpulkan bukt-bukti melalui tes dan portofolio. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

1. Mengembangkan Rencana Asesmen 

Bagaimana saya mengembangkan semua rencana asesmen yang meliputi bermacam-

macam alat? 

Sebelum memulai pembelajaran, kita mengembangkan suatu rencana pembelajaran. 

Rencana ini membantu kita menyimpan gambaran besar dalam pikiran dan membimbing 

keputusan pembelajaran kita. Rencana pembelajaran juga penting untuk mengembangkan 

keseluruhan rencana untuk asesmen. 

Mengembangkan rencana asesmen memberikan suatu peta perjalanan untuk membimbing 

dan menginformasikan kepada guru, siswa, dan orang tua tentang pengharapan dan 

pelaksanaan. Kalau tidak, kita tidak dapat menangkap bermacam-macam kebiasaan 

matematika siswa-siswa kita, kita akan mengases hal yang tidak penting, dan membuang 

banyak waktu. Supaya efektif, asesmen kita harus meliputi banyak hal dan terfokus. Suatu 

rencana asesmen yang baik akan mendeskripsikan peran guru dan juga peran siswa. 

Suatu rencana asesmen dapat meliputi beberapa atau semua hal berikut: 

1. Tujuan pembelajaran 

2. Isi (content) matematika, minimal ide-ide besar maksimal suatu daftar topik-topik  

3. Target penting asesmen matematika (contoh: problem solving/pemecahan masalah, 

kerja kelompok, komunikasi lisan dan tulisan, bernalar, mengaplikasikan) 

4. Daftar alat asesmen yang digunakan 

5. Rencana penskoran dan umpan balik. 

Dalam penjelasan berikut merupakan  rencana asesmen yang dikembangkan oleh seorang 

guru SMA untuk pembelajaran matematika. Guru memilih untuk mendasarkan rencana pada 

sistem poin untuk membantu dalam pembuatan tingkat kemampuan siswa (grading).  

Mengkomunikasikan rencana secara jelas kepada siswa dan yang lainnya tentang apa yang 

diharapkan dari siswa di dalam kelas. Bagaimanapun, rencana tidak mengidentifikasi tujuan 

pembelajaran tertentu atau tidak meyatakan bagaimana nilai diakumulasi untuk mengubah ke 

dalam suatu tingkatan. Beberapa guru dapat memasukkan hal-hal tersebut ke dalam rencana 

asesmen mereka. 
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RENCANA  ASESMEN  

Rencana asesmen - Terpadu matematika tingkat 2 

Tes dan kuis: poin T 

Tujuan :  untuk mengevaluasi kemampuan siswa untuk bekerja secara bebas dalam 

keadaan yang diawasi 

Bukti :  pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan, ide-ide besar 

  kuis - pemahaman yang disampaikan dengan keterampilan atau teknik 

pelaksanaan yang cepat. 

  tes - pemahaman yang disampaikan dengan seleksi, pelaksanaan, dan 

justifikasi strategi pemecahan masalah. 

Frekuensi :  kuis - beberapa kali dalam seminggu; pada jarak batasan topik 

  tes - empat atau lima kali dalam tiga bulan, masalah kumulatif 

Evaluasi :  kuis - poin untuk setiap jawaban yang benar 

  Tes - analisis skor tiap masalah 

Kumpulan masalah kelompok: poin G 

Tujuan :  untuk mengevaluasi kemampuan dengan bekerja sama 

Bukti :  strategi pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, keterampilan 

mendengarkan  

  menciptakan produk jadi dengan memakai ide-ide yang berbeda dari beberapa 

orang 

Frekuensi :  piling sedikit sekali dalam seminggu  

Evaluasi :  daftar cek pengamatan guru, skala 4 poin 

  Daftar cek asesmen diri, skala 4 poin 

PR/partisipasi harian: poin H 

Tujuan :  persiapan dan pemikiran untuk pembelajaran selanjutnya, keterampilan dan 

teknik latihan individu 

Bukti :  kemampuan untuk menulis solusi lengkap menggunakan berbagai sumber: 

catatan, teks, kalkulator, komputer, teman-teman. 

  Kemampuan untuk mendiskusikan ide matematika, menanggapi pertanyaan 

dari teman secara lisan/tanpa persiapan. 

Frekuensi :  dinilai hampir setiap hari 

Evaluasi :  PR ketika dikumpulkan pada skala 4 poin 

  Partisipasi didasarkan pada akumulasi kontribusi, jenis kontribusi dicatat setiap 

hari. 
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Kumpulan masalah khusus: poin S 

Tujuan :  bekerja dalam keadaan yang tidak diawasi pada suatu masalah penting, 

menyelesaikan masalah tersebut mungkin memerlukan beberapa hari dan 

beberapa konsep-dilakukan dengan pasangan 

Bukti :  kemampuan untuk membuat hubungan, melihat generalisasi/pola, 

memperpanjang masalah secara kreatif 

  kemampuan untuk bertahan dengan masalah tidak rutin 

  kemampuan untuk bekerja dengan pasangan selama periode waktu yang 

berkelanjutan 

Frekuensi :  sekali setiap minggu 

Evaluasi :  skala 4 poin 

Portofolio: Poin P 

Tujuan :  refleksi dari apa yang telah dipelajari 

Bukti  :  kualitas dan berbagai pekerjaan, perkembangan pemahaman, asimilasi yang 

mendalam 

Frekuensi :  sekali dalam tahun ajaran, dekat akhir tahun ajaran 

Evaluasi :  2-titik skala: selesai atau tidak 

 

2. Menentukan Suatu Lingkungan untuk Berhasil 

Bagaimana saya dapat menciptakan suatu lingkungan yang meningkatkan kinerja yang 

sukses pada asesmen? 

Ketika kita membuat keputusan mengases siswa, penting untuk mempertimbangkan 

lingkungan kelas di mana siswa akan belajar. Keputusan tentang bagaimana kita membangun 

lingkungan belajar untuk asesmen akan menentukan jenis bukti yang kita peroleh dari siswa. 

Keputusan assemen kita juga mempengaruhi kualitas pekerjaan siswa yang diberikan kepada 

kita. Berikut ini adalah apa yang beberapa guru pikirkan dalam mengelola lingkungan mereka 

untuk kinerja yang sukses. 

Tips dari guru: 

 Saya selalu memberikan siswa saya beberapa waktu di kelas untuk mengerjakan pekerjaan 

rumah mereka. Saya membiarkan mereka bekerja dua atau tiga masalah yang dipilih 

secara hati-hati di dalam kelompok untuk memastikan mereka memahami apa yang 

seharusnya mereka lakukan. Sejak saya melakukan ini, siswa-siswa saya menyelesaikan 

tugas lebih sering. Pertanyaan mereka hari berikutnya cenderung berfokus pada 

pemahaman daripada mengarahkan (direction). 
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 Siswa saya melakukan banyak kerja kelompok di kelas, sehingga hanya adil bahwa 

asesmen saya termasuk kerja kelompok. Saya mencoba untuk menilai murid-murid saya 

dalam kelompok. Saya juga cukup sering menilai mereka secara individu. Bahkan ketika 

mereka bekerja dalam  kelompok. Saya kadang-kadang menilai mereka secara individual. 

Penting bahwa saya tahu bagaimana mereka bekerja baik dalam kelompok dan individual. 

 Beberapa siswa saya membutuhkan lebih banyak waktu untuk memikirkan tugas. Saya 

telah menemukan bahwa beberapa hasil karya siswa saya meningkat secara drastis ketika 

saya tidak tidak membatasi waktu. 

 Saya selalu mencoba untuk memiliki bahan yang tepat tersedia selama asesmen. Saya 

mencoba untuk konsisten dalam memberikan siswa materi yang sama untuk asesmen yang 

mereka gunakan secara teratur di kelas, saya pastikan mereka mempunyai penggaris, 

kalkulator, jangka, atau alat lain yang mungkin mereka butuhkan. Alat ini selalu tersedia 

dan siswa-siswa saya harus memutuskan kapan saat yang tepat untuk menggunakannya. 

 Saya mencoba untuk menetapkan harapan yang tinggi bagi siswa saya dan 

mengkomunikasikan harapan dengan cara yang berbeda. Saya berbagi tujuan saya dan 

sistem asesmen dengan siswa saya di awal tahun. Saya melibatkan mereka dalam 

keputusan asesmen. Saya telah menilai pekerjaan mereka satu sama lain secara teratur. 

Saya tidak pernah menghindar dari menugaskan mereka tugas yang menantang. Untuk 

umpan balik saya, selalu positif dan konstruktif. 

 Saya mengetahui bagaimana murid-murid saya merasa tentang matematika di awal tahun. 

saya mengetahui siapa yang mencintai itu yang membenci itu, dan siapa yang netral 

tentang hal itu, saya juga mencari tahu mengapa mereka merasa seperti yang mereka 

lakukan. ini asesmen awal membuat saya tahu mana siswa saya benar-benar harus 

berkonsentrasi sepanjang tahun. 

 

3. Memberikan Kesempatan yang adil 

Bagaimana saya dapat memastikan bahwa semua siswa saya mempunyai peluang yang 

pantas untuk berhasil dengan asesmen saya? 

Sebagai guru, adalah penting bahwa kita menyadari bagaimana sifat asesmen kita dapat 

mempengaruhi prestasi siswa. beberapa siswa mungkin berada pada posisi yang kurang 

menguntungkan bahkan sebelum asesmen dimulai. 

Tercantum di bawah ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan ketika Anda 

menemukan, memodifikasi, atau mengembangkan tugas yang dapat diakses oleh semua 

siswa: 
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 apakah tugas-tugas menyertakan kata-kata atau istilah yang akrab bagi siswa? 

 apakah tugas-tugas menggunakan situasi yang familiar bagi siswa? 

 apakah tugas-tugas masuk akal untuk semua siswa saya? 

 apakah tugas-tugas memotivasi siswa dengan menjadi relevan bagi mereka? 

 apakah tugas-tugas memuat diagram-diagram atau gambar yang memperjelas dan 

membantu? 

 apakah tugas-tugas memerlukan informasi yang tidak tersedia untuk semua siswa 

saya? 

Mr lopez berinvestasi $ 100 dalam bank setiap tahun selama 30 tahun. di produksi tahunan 

sebesar 25% per tahun, berapa banyak akan berada di bank pada akhir 30 tahun? 

Tugas ini dapat menyebabkan kesulitan untuk alasan berikut: 

 beberapa siswa mungkin tidak memiliki pengalaman dengan bank. 

 beberapa siswa mungkin tidak termotivasi karena tabungan Mr lopez tidak relevan 

bagi mereka. 

 beberapa siswa mungkin tidak memiliki akses ke komputer atau kalkulator untuk 

menyelesaikan masalah. 

 suku bunga dan pendapatan yang tidak realistis. 

Tugas bisa diperbaiki jika siswa membuka rekening di sebuah bank lokal, para siswa 

membentuk sendiri "bank kelas" mereka atau dengan memastikan semua siswa memiliki 

akses kesana dan dapat digunakan, teknologi tepat guna.  

 

4. Mengelola Waktu 

Bagaimana saya dapat mengatur waktu saya dengan baik untuk asesmen? 

Menemukan waktu untuk mengases dengan bermacam alat adalah suatu masalah, 

khususnya seperti menulis dan proyek yang digunakan. Bagaimana kita menemukan waktu 

untuk mengases dengan bermacam cara tanpa mengorbankan materi matematika? 

Berikut adalah cara untuk menggunakan waktu secara efektif: 

a. Secara acak saya memilih beberapa tugas untuk dinilai. Saya tidak pernah menilai 

semua tugas siswa dalam sekali. Contoh: saya mungkin memilih dua dari lima tugas 

yang diberikan untuk dinilai. Saya meminta siswa sebelumnya mengerjakan latihan 

tugas dan menganjurkan pada mereka untuk membuat suatu usaha pada semua tugas. 

b. Saya meminta siswa memilih tugas mereka yang terbaik, seperti tugas PR mereka 

yang terbaik atau pekerjaan mereka yang terbaik pada salah satu tugas PR. Saya 
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melakukan ini secara acak agar siswa tidak hanya berkonsentrasi pada satu atau dua 

masalah. 

c. Ketika menskor pekerjaan siswa, saya menggunakan tiga level yaitu menyelesaikan 

hasil, siap untuk perbaikan, membutuhkan belajar lebih. Pekerjaan diskor “siap untuk 

perbaikan” berarti bahwa matematika secara umum benar tetapi ide dapat 

dikomunikasikan secara baik. “Membutuhkan belajar lebih” berarti bahwa siswa salah 

paham, mengikuti strategi yang salah, atau membuat kesalahan yang berarti. 

d. Saya menggunakan daftar cek untuk tugas asesmen panjang. Saya mendaftar semua 

syarat tugas pada kertas terpisah dan memberikannya beserta tugas kepada siswa. Saya 

meminta siswa untuk  menyebutkan syarat sebagai tugas mereka. Saya memeriksa 

daftar cek mereka secara berkala. 

e. Saya menggunakan bermacam asesmen selama periode waktu. Saya menggunakan 

satu alat atau strategi pada satu waktu dan menunggu sampai siswa mencapai suatu 

level kenyamanan dengan tugas tersebut sebelum berpindah ke alat atau strategi 

asesmen yang lain. 

f. Saya mendaftar kesalahan-kesalahan atau kelalaian umum pada satu kertas dan 

memberikan kepada siswa. Saya meminta mereka menyebutkan salah satu yang 

berlaku pada tugas mereka. Siswa menggunakan kertas tersebut untuk membenarkan 

pekerjaan mereka. Strategi ini sangat membantu ketika saya menggunakan tugas yang 

sama selama peridoe satu tahun. 

g. Saya menggunakan banyak kerja kelompok dan sering meminta siswa bekerja secara 

individu. Sekali atau dua kali dalam sebulan, saya meminta siswa bekerja dalam 

kelompok dan memberikan tugas sebagai kelompok. hal ini dapat mengurangi 

asesmen saya tiga atau empat kali lipat. 

h. Saya mencoba untuk membuat siswa nyaman dengan mengases teman lain dan diri 

sendiri. Kita menetapkan kriteria penskoran bersama-sama dan kadang-kadang 

menskor bersama-sama. Awalnya, saya memberkan contoh dari pekerjaan siswa yang 

baik dan yang lemah untuk melatih penskoran agar siswa mendapat beberapa ide dari 

apa yang saya maksud tentang pekerjaan yang baik. Kita juga bekerja untuk 

memberikan kritikan yang membangun satu sama lain. 

i. Saya memberikan tugas terbuka (open-ended) hanya pada satu kelas pada satu waktu 

agar saya tidak terlalu banyak menilai tugas mereka. Strategi ini bekerja sangat baik 

ketika saya dapat mengembangkan beberapa versi dari tugas yang sama. 
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5. Melakukan Observasi (Pengamatan) 

Bagaimana saya dapat mengamati siswa lebih efektif pada saat bekerja? 

Mengamati siswa ketika mereka belajar matematika di dalam kelas memberikan kita 

informasi yang berbeda dan pemahaman yang mendalam tentang kebiasaan siswa kita. Hal ini 

membolehkan kita untuk melihat siswa menggunakan strategi untuk memperoleh jawaban. 

Pengamatan kita fokus pada performance siswa tertentu, daripada  mengamati seluruh siswa 

dalam satu waktu, hal ini sangat praktis dan berguna. Memilih fokus bergantung pada apa 

yang kita ingin tahu tentang siswa kita. 

Mengamati seluruh kelas itu sangat berlebihan. Tips berikut diperoleh dari guru-guru yang 

telah berpengalaman: 

a. Kita membuat suatu daftar cek yang dapat  membantu kita mencatat dan 

memfokuskan pengamatan kita. Gambar 1 merupakan suatu panduan pengamatan 

yang digunakan oleh guru untuk memonitor strategi pemecahan masalah siswa. 

b. Kadang-kadang guru lebih menyukai membuat catatan tentang pengamatan mereka. 

Gambar 2 merupakan kumpulan catatan guru yang mengamati pekerjaan siswa mereka 

dalam kelompok. Guru memutuskan untuk memfokuskan pengamatan mereka pada 

proses berpikir matematika siswa. 

Kita menawarkan contoh daftar yang dapat membantu kita merekam dan fokus 

pengamatan kita. dalam gambar 1 adalah salinan dari sebuah panduan observasi yang 

digunakan oleh guru untuk memantau pemecahan masalah siswa strategi. 

Gambar 1 

BENTUK OBSERVASI 
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Beberapa guru lebih memilih untuk mengambil catatan tentang pengamatan mereka. 

dalam gambar 2 adalah seperangkat catatan yang diambil oleh guru mengamati siswa bekerja 

dalam kelompok. guru memutuskan untuk fokus obesrvations nya pada pemikiran matematika 

siswa. 

Gambar 2 

CATATAN GURU 

 

 

6. Melakukan Wawancara 

Bagaimana saya dapat mewawancarai siswa secara efektif? 

Wawancara memberikan suatu cara yang baik untuk mengases proses berpikir siswa. 

Wawancara dapat dilakukan secara spontan, untuk mengeksplor (menggali) kebingungan 

siswa, atau secara terencana dan dilakukan secara teratur. Keterangan yang kita peroleh dari 

wawancara siswa memberikan kita wawasan tentang pemahaman dan proses berpikir siswa 

yang mungkin tidak diketahui melalui pengamatan atau pemeriksaan pekerjaan. Wawancara 

merupakan alat yang baik untuk menemukan kesalahan konsep matematika siswa karena 

mereka membantu kita jalan awal dari kesalahan konsep mereka. 
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Pertanyaan wawancara seharusnya tidak menghakimi dan dirancang untuk menemukan 

proses berpikir siswa. Berikut merupakan beberapa pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada 

siswa tentang menyelesaikan masalah: 

a. Ketika kamu mulai menyelesaikan masalah, apa yang kamu pikirkan? 

b. Mengapa kamu memilih menyelesaikan masalah dengan cara itu? 

c. Dapatkah kamu menunjukkan penyelesaiaanmu dengan bentuk lain? 

d. Bagaimana jawaban akan dibuat jika bilangan terlalu besar atau kamu tdak 

mempunyai beberpaa informasi? 

e. Apakah itu mengenai bilangan yang menyebabkan kamu beralasan seperti cara 

mereka? 

f. Bagaimana kamu mengetahui tentang…? 

g. Apakah ini berbeda dengan…? 

h. Apakah jawabanmu lebih baik atau sama baik? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menyajikan tujuan pembelajaran kita. Ketika kita 

mencatat dan mengumpulkan jawaban siswa, kita menyediakan tujuan asesmen kita. 

 

7. Mengembangkan Kualitas Menulis Siswa 

Bagaimana saya dapat mengembangkan kualitas menulis siswa saya? 

Siswa menjadi penulis dan pemikir matematika yang baik ketika mereka mempunyai 

kesempatan teratur untuk menulis tentang matematika. banyak guru matematika SMA yang 

memulai untuk mengharuskan siswa menulis di dalam kelas. Berikut merupakan contoh 

petunjuk menulis yang meningkatkan komunikasi berpikir matematika siswa: 

“Tugas pertama kamu menulis ada dua bagian. Pertama, kamu menulis kembali masalah 

dengan kalimatmu sendiri. Kemudian kamu menunjukkan semua pekerjaan kamu sebaik 

jawaban akhirmu. Yakinkan untuk: 

a. Menulis jawabanmu jika pembaca sama sekali tidak mengetahui masalahnya 

b. Menunjukkan semua pekerjaan matematika termasuk semua perhitungan 

c. Mengatur pekerjaanmu ke dalam rencana dan penyelesaian langkah per langkah atau 

beberapa macam tabel atau bagan yang mudah untuk dibaca dan diikuti 

d. Mengoreksi pekerjaanmu agar kamu yakin kamu tidak meninggalkan kata-kata 

penting atau perhitungan 

e. Meyakinkan bahwa ini adalah pekerjaan terbaikmu dan pekerjaan tersebut rapi 

dkamupat dibaca.” 

Diane Miller memberikan tips yang berguna untuk menulis dalam pembelajaran 

matematika: 
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a. Memutuskan seberapa lama untuk meminta siswa menulis dan atur waktunya. 

b. Ketika menyiapkan rencana pembelajaran, masukkan pertanyaan menulis yang 

berkaitan dengan pembelajaran. 

c. Minta siswa untuk menuliskan teman, anggota keluarga, atau tetangga. 

d. Minta siswa menulis di awal pembelajaran untuk membantu mereka beralih dari 

aktivitas atau pembelajaran sebelumya. 

e. Minta siswa menulis di akhir pembelajaran untuk mengases pemahaman mereka 

terhadap pengaruh bagaimana kelas berlangsung. 

f. Bergabung dengan siswa dalam menulis. 

g. Tidak memberikan penghargaan ekstrinsik sebagai poin menulis. Bagikan keuntungan 

intrinsic dari menulis. 

h. Tidak menghukum siswa ketika mereka tidak menulis. 

i. Sabar. 

 

8. Merevisi Pekerjaan Siswa 

Bagaimana saya dapat merevisi pekerjaan siswa yang seharusnya saya hargai? 

Membimbing siswa dalam merevisi pekerjaan mereka memberikan penjelasan dari 

pengharapan kita dan dapat membantu siswa memikirkan lebih lanjut pekerjaan mereka dan 

pekerjaan teman mereka. Hal ini akan menginformasikan kepada siswa bahwa pekerjaan yang 

baik membutuhkan waktu dan perbaikan. 

Meskipun meminta siswa merevisi pekerjaan mereka dapat membuang waktu, guru-guru 

yang melakukan ini percaya waktu digunakan dengan baik. Yang benar adalah bagaimana 

beberapa guru  tidak leluasa menggunakan waktu untuk membimbing siswa merevisi. 

Tips dari Guru 

1. Saya dengan cepat membaca karya siswa dan tidak membuat nilai atau komentar. Saya 

tetap menjalankan daftar kesalahan dan permasalahan. Saya mengambil kembali karya 

dari kelas dan membagikan kesalahan dan permasalahan yang saya temukan dari siswa 

saya. Saya memberi mereka karyanya kembali dan meminta mereka untuk merevisi dan 

menyerahkan dalam dua hari. 

2. Saya menyisihkan beberapa waktu dalam kelas untuk tinjauan teman sebaya. (Saya belajar 

ini dati rekan kerja di mata pelajaran sejarah dan bahasa inggris). Saya memastikan siswa 

memiliki pamahaman yang jelas sesuai harapan saya dan mangatur suatu pertanyaan 

untuk bertanya tentang karya-karya mereka. Saya menukarkan karya siswa. Saya 

memberikan waktu untuk membaca dan menulis komentar. Saya juga memberikan waktu 
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untuk umpan balik secara lisan. Siswa kemudian mendapatkan karya mereka kembali dan 

merevisinya. 

3. Saya menggunakan catatan tempel untuk menuliskan kementar pada pekerjaan siswa saya. 

Saya menyerahkan kembali pekerjaan untuk direvisi. Catatan tempel bersifat sementara 

dan memungkinkan untuk revisi kecil. 

Dari tips ini, seharusnya menjadi jelas bahwa semua revisi pekerjaan tidak membutuhkan 

bantuan kita. Setelah awalnya menunjukkan pada siswa bagaimana tugas mereka benar, kita 

akan memberikan mereka tanggung jaawab yang lebih secara berangsur-angsur. 

Banyaknya revisi yang kita ijinkan kepada siswa adalah keputusan kita. Beberapa percaya 

bahwa siswa seharusnya memperbaiki sebanyak mungkin yang mereka suka. Yang lain 

percaya bahwa siswa seharusnya merevisi satu kali. Sebagai siswa yang mendapat lebih baik 

dengan proses revisi, mereka biasanya akan membutuhkan sedikit revisi. 

Pertanyaan apa yang seharusnya saya tanyakan dalam revisi pekerjaan siswa? 

Beberapa pertanyaan yang dapat kita tanyakan pada siswa ketika berbicara tentang revisi 

mereka, meliputi: 

a. Apa yang tugas minta? 

b. Apakah semua penjelasan sudah jelas? 

c. Akankah seseorang tidak berada dikelas kita yang mengambil pekerjaanmu mengerti 

jawabanmu dan bagaimana kamu mengetahuinya? 

d. apakah semua unsur dari jawaban memenuhi? 

e. Bagaimana bisa respon ini menjadi lebih tepat? Lebih ringkas? Jelas? Lebih 

meyakinkan? 

Apa macam-macam umpan balik yang seharusnya diberikan selama revisi? 

Memberikan umpan balik yang membangun tanpa memberikan jawaban terkadang suulit. 

Biasanya strategi yang terbaik merupakan komentar secara umum daripada komentar secara 

khusus. Mencatat komentar dibuat oleh guru pada pekerjaan siswa seperti yang terlihat pada 

gambar 3. Guru menggunakan pertanyaan untuk meminta siswa menjelaskan proses berpikir 

merekaa dan menuliskannya. 
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Gambar 3 

PEKERJAAN SISWA DENGAN KOMENTAR GURU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Mengembangkan Asesmen Diri (Self Asesment) Siswa 

Bagaimana saya dapat meningkatkan asesmen pada diri siswa? 

Jika siswa memikirkan pekerjaan mereka dan proses berpikir mereka, mereka akan 

menemukan sendiri tenaga dan ide yang dibutuhkan untuk ditingkatkan. Sama dengan alat 

asesmen yang lain, alat ini kita gunakan unuk meningkatkan refleksi dan asesmen diri yang 

bermacam-macam. Ketika siswa pertama kali diminta untuk mengases pekerjaan mereka 

sendiri, banyak tanggapan mereka yang muncul. Penjelasan berikut memberikan suatu contoh 

daftar cek bahwa guru membantu siswa mengases pekerjaan mereka. 

1. Pemahaman konsep masalah 

 Saya menggunakan diagram, gambar, grafik, dan simbol untuk menjelaskan tugas 

saya. 

 Saya menggunakan semua informasi penting 

 Saya sudah berfikir menganai permasalahan dengan hati-hati dan merasakan jika saya 

mengetahui apa yang saya bicarakan. 

2. Prosedur pengetahuan 

 Saya menggunakan sesuai dengan perhitungan matematika, istilah-istilah, dan rumus-

rumus. 

 Saya menggunakan ide matematika dan bahasa yang persis 
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 Saya mengecek kelogisan jawaban saya. 

3. Kemampuan pemecahan masalah dan strategi 

 Saya melihat kemungkinan cara yang lain untuk menyelesaikan masalah. 

 Saya menggunakan strategi pemecahan masalah yang menunjukkan pengalasanan 

yang bagus. 

 Pekerjaan saya jelas dan tertata. 

4. Komunikasi 

 Saya mengkomunikasikan dengan jelas dan efektif untuk pembaca. 

 Pada penyelesaian saya, satu langkah untuk langkah berikutnya. 

 Saya menggunakan kosa kata matematika dan istilah-istilah dengan jelas. 

 Saya telah memastikan strategi saya dan solusi saya logis. 

 Saya telah membuktikan solusi saya untuk kejelasan presentasi. 

5. Keseluruhan kualitas presentasi 

 Keseluruhan tampilan pekerjaan saya menarik, jelas, dan mudah untuk dibaca oleh 

pembaca. 

 Diagram digambar dengan rapi, jelas, dan akurat. 

Beberapa guru meminta siswa untuk menulis jurnal. Menyediakan kriteria yang jelas 

untuk siswa untuk menulis dalam jurnal mereka yang akan membantu mereka mengerti apa 

yang kita harapkan dari siswa. berikut pedoman untuk siswa: 

“Silakan komunikasikan secara bebas dan terbuka dalam jurnalmu. Gurumu akan 

mereview jurnalmu secara berkala, mencari keterangan sebagai berikut: 

1. Komunikasikan (kata-kata dan simbol) proses berpikir matematikamu (kamu coba 

untuk membuat jelas dan penjelasan yang lengkap dan diagram) 

2. Bernalar secara matematika 

3. Penyelesaian diperoleh sendiri untuk masalah matematika 

4. Kreatif dan pemikiran yang mendalam 

5. Perhatikan dan tuangkan perasaanmu. 

6. Memperhatikan perkembangan matematikamu, kemampuan dan kebutuhan. 

 

10. Mengembangkan Asesmen Antar Teman 

Bagaimana saya dapat meningkatkan asesmen antar teman? 

Sebagai tambahan untuk asesmen diri, kita juga dapat menggunakan asesmen antar teman. 

Kita dapat meminta siswa untuk menskor pekerjaan teman yang lain dan memberikan skor. 
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Hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk membandingkan skor pribadi dan 

membenarkan dengan skor yang diberikan oleh siswa yang lain. 

Pada gambar 4 merupakan contoh bagaimana dua siswa SMA menskor pekerjaan siswa 

yang lain. Catat bagaimana guru mendaftar kriteria yang digunakan siswa. siswa tidak hanya 

menilai pekerjaan tetapi juga memberikan alasan asesmen mereka.  

Gambar 4 

PEKERJAAN SISWA-ASSEMEN ANTAR TEMAN 

 

Berikut adalah kelemahan tentang guru yang cenderung ke arah assessmen antar teman 

dan asesmen diri untuk menghemat waktu. 

“mengevaluasi masalah yang meluas menyebabkan saya sakit kepala. Siswa memerlukan 

waktu yang banyak untuk menulis (mengarang) dan memecahkan masalah. Hal ini sangat 

penting bagi saya bahwa saya melibatkannya dalam asesmen, memberikannya umpan 

balik yang berguna, dan menggunakan banyak waktu menilai tulisan. Tahun pertama 

mengases masalah yang meluas, saya ingin memberikan umpan balik pada setiap tulisan. 

Saya berpikir ini akan membantu siswa mengerti pengharapan saya untuk suatu tulisan 

yang bagus. 
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Saya mengisi formulir asesmen POW untuk setiap siswa dan menyertakan formulir ini 

pada pekerjaan siswa. Hal ini sangat menghabiskan waktu dan juga siswa bingung dengan 

komentar saya. Saya juga kuatir dengan banyak kertas yang digunakan untuk memberikan 

umpan balik. Tahun berikutnya, saya beralih ke post-it notes. Saya dapat menunjukkan 

komentar saya dengan tepat terhadap suatu kalimat, perhitungan, dan diagram. Hal ini 

juga menghabiskan waktu. Di akhir tahun, saya kawatir dengan pemahaman dan 

keterlibatan siswa dalam suatu proses. Hasilnya, saya merancang Problem of the Week 

Peer Assessment. Hal ini membuat siswa terlibat bekerja secara kritis. Saya berharap hal 

ini dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan. Siswa merasa kesulitan untuk jujur dan 

konstruktif (bersifat membangun). Beberapa revisi dilakukan. Waktu yang saya gunakan 

menilai sama. Langkah akhir untuk mengases masalah melibatkan siswa dalam asesmen 

diri. Saya mengembangkan rubrik untuk beberapa masalah. Masing-masing siswa 

ditentukan tingkatan tulisannya dan dijawab beberapa pertanyaan. Saya mengubah bentuk 

ini karena saya membuat komentar yang sama pada beberapa kertas. Saya merancang 

rubrik untuk mendapatkan komentar-komentar. Hal ini dapat menghemat waktu. Saya 

masih membuat komentar pada post-it notes dan siswa memeriksa asesmen mereka dan 

asesmen saya. Saya juga dapat melihat bagaimana siswa melihat pekerjaan mereka dan 

menyampaikan pengharapan. Saya masih bekerja dengan asesmen saya.” 

 

11. Memberikan dan Memeriksa PR 

Bagaimana saya memberikan PR yang efektif? 

PR merupakan bagian penting dari pembelajaran dan asesmen. Siswa yang mengerjakan 

PR secara teratur biasanya berhasil dalam pembelajaran. PR dapat memberikan banyak tujuan 

asesmen. Hal ini dapat memberitukan kepada kita tentang: 

1. Kebiasaan siswa untuk melakukan prosedur matematika. 

2. Kebiasaan siswa untuk mengaplikasikan konsep dan keahlian untuk situasi yang baru. 

3. Kesiapan siswa untuk konsep, ide, atau topik baru. 

4. Kesiapan siswa untuk tipe asesmen yang lain. 

 

Bagaimana saya dapat memeriksa PR secara efektif? 

Siswa akan menghargai PR jika pemikiran dan kesulitan mereka ditujukan secara 

konsisten dan dengan segera. PR yang berlebihan, khususnya kesulitan tugas, dapat 

membuang waktu. Vignette berikut mendeskripsikan bagaimana guru membuat PR yang 

berlebihan pada satu pembelajaran untuk siswanya. 
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12. Mengumpulkan Keterangan (Bukti-Bukti) Melalui Tes 

Bagaimana saya dapat mengumpulkan bermacam keterangan melalui tes? 

Banyak penilai (assessor) di SMA melanjutkan untuk menggunakan tes dalam program 

asesmen mereka. Beberapa guru menggunakan tes untuk mengikuti perintah administratif; 

yang lainnya menggunakan tes untuk menemukan tujuan dari suatu keseimbangan program 

asesmen. Test mungkin merupakan suatu bagian penting dari asesmen kelas, jadi mengubah 

rancangan tes merupakan suatu langkah yang baik dan nyaman untuk mengubah praktek 

asesmen. 

Di mata siswa, apa yang kita ujikan merupakan apa yang kita nilai. Tanggapan kita 

terhadap pertanyaan “Akankan kita di tes?” mempunyai suatu pesan yang kuat tentang 

hubungan antara kurikulum dan asesmen. Hal ini penting bahwa tes kita mengukur apa yang 

kita nilai, tidak hanya yang mudah untuk diases. Beberapa kebiasaan tes yang diases adalah: 

1. Berpikir tentang ide matematika 

2. Membuat pilihan tentang strategi 

3. Membuat kesimpulan 

4. Mengartikan informasi 

5. Mengases hasil 

6. Mengomunikasikan ide matematika 

7. Membenarkan salah satu pekerjaan. 

Tes yang memuat bermacam tugas asesmen akan membutuhkan usaha dan kemampuan 

berpikir yang lebih dari siswa. Oleh karena itu, hal ini sangat penting bahwa kita berpikir 

tentang cara mengatur tes. Berikut adalah bagaimana guru menggunakan tes: 

1. Siswa mengerjakan tugas pada tes dan mengumpulkan pekerjaan mereka. 

2. Guru menunjukkan jawaban yang benar dan yang salah. Untuk jawaban yang salah, 

guru membuat pertanyaan tentang metode siswa. 

3. Guru membagikan tes kepada siswa untuk perbaikan. 

4. Siswa memberikan umpan balik kepada guru sebagai bagian dari PR hari ini. 

Pertanyaan yang diberikan mungkin sebagai berikut: 

a. Apakah masalah fair? 

b. Apakah kamu mengerti apa yang saya tanyakan atau apa yang saya harapkan? 

c. Apakah masalah membolehkan kamu untuk menunjukkan apa yang kamu pelajari? 

d. Apa yang kamu pelajari tentang topic dalam menyelesaikan tes? 

e. Apakah kamu mengerti umpan balik atau komentar saya? 

f. Apakah kamu setuju dengan umpan balik saya? 
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5. Guru mengumpulkan perbaikan dan umpan balik siswa dan menentukan nilai 

(tingkatan). Tingkatan tersebut dapat didasarkan pada pekerjaan yang pertama, tetapi 

beberapa pujian menjamin untuk proses berpikir atau berpikir ulang pada proses 

perbaikan. 

6. Guru memberikan jawaban yang benar kepada siswa, mungkin dicopy dari 

penyelesaian siswa yang layak dicontoh. 

Tes bisa berasal dari banyak format yang berbeda. Tidak semua tes diberikan secara 

berkala kepada siswa untuk bekerja secara individu dan dengan waktu yang ditentukan. 

Beberapa macam tes yang menarik dapat berupa: 

1. Tes secara berkelompok (Group Test) 

a. Menuliskan tes dengan masalah yang lebih menantang daripada tes yang biasanya. 

Kemudian siswa bekerja dalam kelompok kecil. 

b. Berkeliling ketika siswa bekerja dan mencatat percakapan dan strategi siswa. 

c. Mengharuskan setiap kelompok untuk menjelaskan (menyampaikan) penyelesaian 

dan menulis pembenaran. 

2. Tes rancangan siswa (Student-Design Test) 

a. Meminta siswa memprioritaskan (mendahulukan) konsep penting dari bab atau 

bagian dan memilih masalah yang ditujukan suatu distribusi yang baik dari suatu 

topic. 

b. Meyakinkan siswa menulis tugas yang jelas untuk dibaca, dengan kalimat yang 

tidak ambigu, dab dengan informasi yang cukup untuk menyelesaikan masalah. 

c. Meminta siswa membuat skala tingkatan dan penyelesaian masalah tersebut. 

d. Setelah memeriksa dan beberapa perbaikan dari siswa dan guru, tes diberikan pada 

kelompok kecil yang lain sebagai tes di dalam kelas. 

3. Tes take-home. 

 

13. Mengumpulkan Keterangan (Bukti-Bukti) Melalui Portofolio 

Tidak ada definisi umum dari portofolio matematika dan tujuan portofolio dalam 

mengases pembelajaran matematika. Semua portofolio mempunyai beberapa karakteristik 

yang sama: 

1. Menyajikan kumpulan tugas siswa 

2. Kumpulan tugas siswa tersebut menyajikan pekerjaan yang telah selesai selama 

periode waktu. 

3. Kumpulan tugas siswa tersebut berguna untuk guru, siswa, orang tua, dan 

administrator. 
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Portofolio bisa berbeda dengan yang lain dengan mengikuti karakteristik berikut: 

1. Control: pilihan siswa vs pilihan guru.. 

2. Self-Reflection: asesmen siswa vs asesmen guru. 

3. Quality: pekerjaan menunjukkan pertumbuhan dari waktu ke waktu vs pekerjaan 

mencakup pekerjaan yang baik. 

4. Evidence: pekerjaan menggambarkan tujuan matematika dan kebiasaan berpikir vs 

pekerjaan hanya menggambarkan tujuan matematika. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Cara mengembangkan rencana asesmen secara keseluruhan yang baik adalah assemen 

yang meliputi banyak hal dan terfokus serta asesmen yang mampu mendeskripsikan peran 

guru dan juga peran siswa. Sehingga guru dapat menangkap bermacam-macam kebiasaan 

matematika siswa-siswa kita dan kita tidak akan mengases hal yang tidak penting, dan 

membuang banyak waktu. 

2. Cara menciptakan lingkungan yang meningkatkan kinerja yang sukses pada proses 

asesmen yang banyak dilakukan oleh guru-guru pada penjabaran makalah antara lain 

dengan (a) memberikan waktu untuk mengerjakan tugas rumah di kelas, (b) melakukan 

kerja kelompok, (c) mencari tahu apa yang dirasa siswa terhadap matematika, baik itu 

senang, netral, maupun tidak suka dengan matematika. 

3. Cara memastikan siswa mempunyai kesempatan yang adil dengan asesmen yang 

dilakukan guru yaitu dengan menemukan, memodifikasi, atau mengembangkan tugas 

yang dapat diakses oleh semua siswa. 

4. Cara mengelola waktu untuk asesmen yang baik adalah meminta siswa memilih tugas 

terbaiknya untuk diasesmen dan melakukan seleksi diantara tugas-tugas yang sudah 

dikerjakan, meminta siswa melakukan asesemen diri dan peer-assesment 

5. Pengamatan yang dilakukan fokus pada performance siswa tertentu dengan memilih 

fokus bergantung pada apa yang kita ingin tahu tentang siswa kita. 

6. Cara mengembangkan kualitas menulis siswa adalah dengan meminta siswa menulis 

masalah yang sudah ada dengan menggunakan kalimatnya sendiri. 

7. Cara mengembangkan assemen-diri dan asesmen antar-teman dengan memberikan rubrik 

atau daftar cek pada siswa agar dapat membantu asesmen yang dilakukan. 

8. Memberikan PR (Pekerjaan Rumah) secara teratur akan bermanfaat pada proses 

pembelajaran. 

9. Tes diberikan secara berkala kepada siswa untuk bekerja secara individu dan dengan 

waktu yang ditentukan. 
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B. Saran 

Dengan adanya makalah ini, disarankan untuk guru: 

1. Supaya menggunakan alat asesmen yang bermacam seperti portofolio dan tidak 

berfokus pada hasil pekerjaan siswa misalnya dengan tes, kuis, dan tugas rumah. 

2. Supaya melakukan pengamatan saat siswa melakukan kerja kelompok untuk 

mengetahui kemampuan siswa berkomunikasi dan menerima pendapat teman yang 

lain. 

3. Supaya melakukan wawancara dengan siswa untuk mengetahui kesulitan siswa dalam 

belajar matematika. 
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