PENDEKATAN PENILAIAN
Grading Nilai

CORRECTION FOR GUESSING

Skor = Jawaban benar -

Jawaban salah
----------------------(n–1)

n = jumlah alternatif pilihan yang disediakan

PENILAIAN dan PENDEKATAN
PENILAIAN (Grading)







Dalam penilaian hasil tes dikenal dua jenis pendekatan
penilaian, yaitu :

Penilaian Acuan Norma (PAN)
Penilaian Acuan Patokan (PAP)
Kedua pendekatan ini berbeda dalam tujuan, cara
penerapan dan bagaimana menginterpretasikan hasil
penilaian.

Penilaian Acuan Norma (PAN)



Pendekatan penilaian yang
membandingkan hasil pengukuran
seseorang dengan hasil pengukuran
yang diperoleh orang-orang lain dalam
kelompoknya.

Penilaian Acuan Patokan (PAP)



Pendekatan penilaian yang
membandingkan hasil pengukuran
seseorang dengan patokan "batas lulus"
yang telah ditetapkan.

Tujuan penggunaan PAN






adalah untuk mengklasifikasikan
mahasiswa.
PAN dirancang untuk membedakan
pencapaian nilai mahasiswa yang tinggi
dengan yang rendah
Untuk membuat ranking pencapaian
prestasi mahasiswa.

Tujuan penggunaan PAP






Adalah untuk menentukan apakah seorang
mahasiswa sudah menguasai tujuan
instruksional yang telah ditetapkan.
Dosen dapat memilih PAP bila mereka ingin
mengetahui sejauh mana mahasiswa telah
menguasai keterampilan yang diharapkan dapat
dicapai.
Informasi ini berguna untuk menentukan
seberapa baik mahasiswa telah mempelajari
kurikulum dan sebaik mana 'sekolah'
mengajarkan kurikulum.

Pertimbangan pemilihan PAN










Di pakai untuk semua matakuliah dari yang sangat teoritis
(penuh materi kognitif) sampai ke matakuliah yang paling
praktis (penuh muatan keterampilan).
Matakuliah tersebut bukan merupakan prasyarat matakuliah
yang lain atau matakuliah pada tingkat yang lebih tinggi.
Hasil ujian mahasiswa diperiksa dan angka hasil ujian disusun
dalam bentuk kurva normal dan dihitung angka rata-rata dan
simpangan bakunya.
Menghasilkan kurve normal karena pendekatan ini pada
dasarnya tidak mengkaitkan dengan proses belajar mengajar.
Membiarkan mahasiswa berkembang normal atau apa adanya
sehingga dalam kelompok mahasiswa itu masih terdapat
perbedaan yang luas antara mereka yang mencapai hasil
belajar tinggi dan mereka yang mencapai hasil belajar yang
rendah.
Makin normal kurve yang dihasilkan pengukuran
menunjukkan ujian yang dipergunakan makin baik, dan makin
baik sistem pengajaran yang diselenggarakan.

Pertimbangan pemilihan PAP






Tidak menggunakann angka rata-rata yang dihasilkan
dalam kelompok yang diuji melainkan telah terlebih
dahulu ditetapkan kriteria keberhasilan yaitu "batas
lulus" penguasaan tujuan instruksional (bahan
pelajaran).
Mahasiswa yang telah mencapai batas ini dianggap telah
berhasil dalam belajar dan diperkenankan mempelajari
bahan pelajaran yang lebih tinggi sedang yang belum
mencapai dianggap belum berhasil.
Bila dosen menggunakan PAP maka dalam proses
pengajarannya dosen tidak bisa begitu saja membiarkan
mahasiswa menjalani sendiri proses belajarnya,
melainkan terus menerus secara langsung atau tidak
langsung merangsang dan memeriksa kemajuan belajar
mahasiswa.

Pertimbangan pemilihan PAP






Dosen membantu mahasiswa melewati tahap
pengajaran sampai berhasil.
Pendekatan ini menuntut usaha yang lebih
terarah dan terencana sejak sebelum, selama,
dan sesuai penyelenggaraan pengajaran.
Dalam pelaksanannya bila dosen menggunakan
PAP harus melaksanakan Formatif Test dan
Sumatif Test.

Penerapan PAN






Batas lulus yang dipakai tidak lagi memperhatikan
penguasaan tujuan instruksional tapi pada angka ratarata dan besarnya simpangan baku. Lazimnya batas
lulus ditetapkan berdasarkan persentase jumlah
mahasiswa yang akan diluluskan dalam ujian yang
sedang berlangsung.
Penetapan persentase kelulusan ditentukan oleh dosen
dan disepakati Jurusan / Departemen
Untuk menetapkan persentase jumlah mahasiswa yang
diluluskan dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Cara Pertama :
Penetapan persentase mahasiswa yang diluluskan (A, B+, B, C+,
C) : 70% dengan cara mengurutkan nilai tertinggi sampai yang
terendah.

Banyaknya
10 % teratas
10%
10%
20%
20%
20% dibawahnya lagi
10% terbawah

Nilai
A
B+
B
C+
C
D
E

Cara Kedua :
Menggunakan perhitungan MEAN (nilai rata-rata) dan SD
(standart deviasi) yang diperoleh. Cara ke dua ini berbeda
dengan cara pertama, dan persentase kelulusan mungkin tidak
sama dibandingkan bila dilakukan dengan cara pertama.

Batas Daerah Dalam Kurve
> x + 1.5 SD
x + 1 SD
x + 0.5 SD
x
x - 0.5 SD
x - 1.5 SD
x - 1.5 SD

 x + 1.5 SD
 x + 1 SD
 x + 0.5 SD
x
 x - 0.5 SD

Nilai
A
B+
B
C+
C
D
E

Penerapan PAP








Dosen harus menetapkan Tujuan Instruksional
matakuliah, dan batas lulusnya dalam pencapaian tujuan
instruksional.
Penetapan patokan 'batas lulus' tergantung pada sifat
matakuliah. Bila diperlukan penguasaan yang akurat /
keterampilan yang tinggi maka 'batas lulus' akan lebih
tinggi dibandingkan matakuliah yang mensyaratkan
keterampilan yang tidak terlalu tinggi.
'Batas lulus' ini ditetapkan dosen dan disepakati oleh
Jurusan / Departemen.
Dibawah ini contoh penetapan batas lulus derajat
penguasaan tujuan instruksional dengan PAP.

Contoh batas lulus 50% dan 60 %

A
B+
B
C+
C
D
E

= 85 - 100 %
= 80 - 84 %
= 70 - 79 %
= 65 - 69 %
= 50 - 64 %
= 45 - 49 %
= < 45 %

A
B+
B
C+
C
D
E

=
=
=
=
=
=
=

> - 90 %
85 - 89 %
80 - 84 %
70 - 79 %
60 - 69 %
50 - 59 %
< 50 %

Penghalusan angka mentah
Rumus Penghalusan Angka Mentah
AHU
AMH =  X Na
AM

AMH
AHU
AM
Na

= Angka Mentah yang dihaluskan
= Angka Mentah hasil ujian
= Angka Mentah Maksimum
= Nilai tertinggi

Contoh angka yang dihaluskan







Skor mentah hasil ujian mid semester : 55
Skor mentah maksimum (bila semua soal dijawab
benar): 60
Nilai tertinggi : 100
55
Angka mentah yang dihaluskan:  x 100 = 91.67
60

