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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional “berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan  

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Selanjutnya dalam Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan 

dijelaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut menjadi parameter utama untuk 

merumuskan Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas 8 (delapan) standar. Salah satu dari 8 

standar tersebut adalah Standar Penilaian Pendidikan yang bertujuan untuk menjamin: (a) 

perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan 

berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, (b) pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, 

terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan (c) pelaporan 

hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Namun pada 

kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memenuhi tujuan penilaian seperti standar yang 

telah ditetapkan. 

Sementara itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 

344, menjelaskan bahwa tugas Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas adalah 

melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar 

teknis di bidang Sekolah Menengah Atas dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya 

pasal 345 pada Permendikbud tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut 

Direktorat Pembinaan SMA menyelenggarakan fungsinya antara lain fasilitasi dan pemberian 

bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, sarana dan 

prasarana, kelembagaan, dan peserta didik Sekolah Menengah Atas dan kesetaraan Sekolah 

Menengah Atas. 

Memperhatikan kenyataan di sekolah dan sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Direktorat 

Pembinaan SMA menyusun Panduan Penilaian Proses dan Hasil Belajar Peserta Didik SMA yang 

diharapkan dapat memfasilitasi pendidik dan satuan pendidikan untuk memenuhi standar 
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penilaian dan mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, meliputi 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.   

B. Tujuan 

Panduan Penilaian Proses dan Hasil Helajar Peserta Didik SMA ini disusun untuk membantu 

pendidik dan satuan pendidikan dalam: 

1. meningkatkan pemahaman mengenai penilaian autentik dan prinsip-prinsip penilaian; 

2. merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik yang berkualitas sesuai 

dengan kompetensi yang akan dicapai, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 

3. mengolah hasil penilaian dan menindak lanjutinya; 

4. menyusun laporan capaian kompetensi peserta didik secara objektif, akuntabel, dan 

informatif.  

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Model Penilaian Proses dan Hasil Belajar Peserta Didik SMA ini meliputi 

penilaian autentik,prinsip-prinsip penilaian, mekanisme penilaian, prosedur penilaian, teknik dan 

instrumen penilaian, pengolahan hasil penilaian dan tindak lanjutnya, serta pelaporan capaian 

kompetensi peserta didik. 

D. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan dan perubahannyayaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 

tentang Standar Kompetensi Lulusan Pedidikan Dasar dan Menengah. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66  Tahun 2013 

tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 

tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.  
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9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 

tentang Implementasi Kurikulum. 

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah No. 717/D/Kep/2013 tentang Bentuk dan 

Tata Cara Penyusunan Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik SMA/MA. 
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BAB II 

KONSEP PENILAIAN 

 

A. Pengertian   

Permendikud Nomor 66 tahun 2013 menjelaskan bahwa penilaian pendidikan sebagai proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik 

mencakup: penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan 

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu 

tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah. 

1. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai 

mulai dari masukan (input), proses,dankeluaran (output) pembelajaran. 

2. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh pesertadidik secara reflektif 

untuk membandingkan posisi relatifnya dengankriteria yang telah ditetapkan. 

3. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakanuntuk menilai 

keseluruhan entitas proses belajar peserta didiktermasuk penugasan perseorangan dan/atau 

kelompok di dalamdan/atau di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku danketerampilan. 

4. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukurpencapaian kompetensi peserta 

didik secara berkelanjutan dalamproses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan 

perbaikan hasilbelajar peserta didik. 

5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodikuntuk menilai 

kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satuKompetensi Dasar (KD) atau lebih. 

6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan olehpendidik untuk mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik setelahmelaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan 

pembelajaran. Cakupan ulangantengah semester meliputi seluruh indikator yang 

merepresentasikanseluruh KD pada periode tersebut. 

7. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan olehpendidik untuk mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh 

indikator yangmerepresentasikan semua KD pada semester tersebut. 

8. Ujian Tingkat Kompetensi (UTK) merupakankegiatan pengukuran yang dilakukan oleh 

satuan pendidikan untukmengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK 

meliputisejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Intipada tingkat 

kompetensi tersebut. 

9. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi (UMTK)merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan 

oleh pemerintahuntuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi 

sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat 

kompetensi tersebut. 
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10. Ujian Nasional (UN) merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai 

peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, 

yangdilaksanakan secara nasional. 

11. Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar 

kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan olehsatuan pendidikan. 

 

B. Penilaian Autentik  

Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif  untuk menilai mulai dari masukan (input), 

proses,dan keluaran (output) pembelajaran yang meliputi domain sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Penilaian autentik menilai kesiapan peserta didik, serta proses dan hasil belajar 

secara utuh. Keterpaduan komponen input, proses,dan output akan menggambarkan kapasitas, 

gaya, dan hasil belajar peserta didik, serta mampu menghasilkan dampak instruksional 

(instructional effects) dan dampak pengiring (nurturant effects) dari pembelajaran. 

Wiggins (dalam Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013, 2013) mendefinisikan 

penilaian autentik sebagai upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang mencerminkan 

prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran, seperti meneliti, 

menulis, merevisi dan membahas artikel, memberikan analisis oral terhadap peristiwa, 

berkolaborasi dengan antarsesama melalui debat, dan sebagainya.   

Penilaian autentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam 

mengobservasi, menanya, menalar, mencoba, dan membangun jejaring. Penilaian autentik 

cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik 

menunjukkan kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam 

kehidupan nyata (real life). Karenanya, penilaian autentik sangat relevan dengan pendekatan 

ilmiah(scientific approach)dalam pembelajaran di SMA. 

Penilaian autentik merupakan pendekatan penilaian yang memberikan kesempatan luas kepada 

peserta didik untuk menerapkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dimilikinya 

dalam bentuk tugas-tugas antara lain: membaca dan meringkasnya, melakukan eksperimen, 

mengamati, survei, mebuat proyek, menyusun makalah, membuat karangan, dan diskusi kelas. 

Dengan demikian penilaiana utentik dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu dengan 

orientasi utamanya pada proses dan hasil pembelajaran. 

Hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh pendidik untuk merencanakan program perbaikan 

(remedial), pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian autentik 

dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang memenuhi Standar 

Penilaian Pendidikan. 
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C. Prinsip-prinsip Penilaian 

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada 

prinsip-prinsip sebagai berikut. 

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.  

2. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar (prosedur dan kriteria yang jelas) dan tidak 

dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. 

3. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan 

kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. 

4. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporannya. 

5. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan 

dapat diakses oleh semua pihak. 

6. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah 

maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. 

7. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi 

menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan 

kemampuan peserta didik. 

8. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti 

langkah-langkah baku.  

9. Edukatif, berarti penilaian bersifat mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. 

D. Ruang Lingkup Penilaian  

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif 

setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada 

ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan 

proses. 

Pada Kurikulum 2013 kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang dirinci lebih 

lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi Inti (KI) menjadi unsur 

pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, artinya semua kompetensi dasar dan 

proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam 

kompetensi inti. Kompetensi dasar (KD) dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, 

saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antarmatapelajaran dan jenjang 

pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).  

Kompetensi Inti terdiri  kompetensi sikap spiritual (KI-1), kompetensi sikap sosial (KI-2), 

kompetensi pengetahuan (KI-3), dan kompetensi keterampilan (KI-4). 

Untuk setiap materi pokok tertentu terdapat rumusan KD pada setiap aspek KI. 
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E. Pendekatan Penilaian 

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria (PAK) atau penilaian acuan 

patokan (PAP). Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 

Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan 

terhadap kriteria yang ditetapkan.  

Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa PAK 

merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal. 

Selanjutnya Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 menegaskan bahwa semua kompetensi perlu 

dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah 

dapat menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. 

 

F. Penentuan Standar Ketuntasan Minimal 

Ketuntasan ninimal diperlukan  guru untuk mengetahui kompetensi yang sudah dikuasai secara 

tuntas agar guru mengetahui sedini mungkin kesulitan peserta didik, sehingga pencapaian 

kompetensi yang kurang optimal dapat segera diperbaiki. Penentuan ketuntasan minimal 

ditetapkan pada awal tahun pelajaran melalui musyawarah antara guru, kepala sekolah, dan stake 

holder lainnya. Ketuntasan m inimal ditetapkan oleh satuan pendidikan (sekolah) dengan 

memperhatikan: 1) Intake (kemampuan rata-rata peserta didik); 2) Kompleksitas 

(mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar); 3) Kemampuan daya 

dukung (berorientasi pada sumber belajar).  

Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 menentukan ketuntasan belajar sebagai berikut: 

Predikat Nilai Kompetensi 
Pengetahuan Keterampilan Sikap 

A 4.00 4 SB A- 3.66 3.66 
B+ 3.33 3.33  

B B 3.00 3 
B- 2.66 2.66 
C+ 2.33 2.33  

C C 2.00 2 
C- 1.66 1.66 
D+ 1.33 1.33 K D 1.00 1 

                                            Tabel 1. Batas ketuntasan belajar 

Keterangan: 

SB  = Sangat Baik  
B = Baik  
C = Cukup  
K   = Kurang 

Penjelasan: 
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 Ketuntasan KD pada KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (keterampilan) adalah minimal 2.66 dengan 

predikat (B-).  

 Ketuntasan KD pada KI-1 (sikap spiritual) dan KI-2 (sikap sosial) adalah minimal baik (B).  

 Untuk KD pada KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (keterampilan), seorang peserta didik 

dinyatakan belum tuntas belajar apabila menunjukkan nilai kurang dari 2.66 dengan predikat 

(B-) dari hasil tes formatif.  

 Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan sudah tuntas belajar apabila 

menunjukkan nilai 2.66 atau lebih dari hasil tes formatif.  

 Untuk KD pada KI-1 (sikap spiritual) dan KI-2 (sikap sosial), ketuntasan seorang peserta didik 

dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap pada KI-1 dan KI-2 untuk seluruh 

matapelajaran, yakni jika profil sikap peserta didik secara umum berada pada kategori baik (B) 

menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan yang bersangkutan.  

 Satuan pendidikan berhak untuk menentukan ketuntasan minimal di atas ketuntasan minimal 

yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui analisa dengan mempertimbangkan kriteria 

ketuntaan belajar.   

Implikasi dari ketuntasan belajar tersebut adalah sebagai berikut:  

 Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan remedial individual sesuai dengan kebutuhan kepada 

peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari 2.66. 

 Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya ke KD 

berikutnya kepada peserta didik yang memperoleh nilai 2.66 atau lebih. 

 Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diadakan remedial klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila 

lebih dari 75% peserta didik memperoleh nilai kurang dari 2.66.  

 Untuk KD pada KI-1 dan KI-2: melakukan pembinaan terhadap peserta didik yang secara 

umum profil sikapnya belum berkategori baik dilakukan secara holistik (oleh guru 

matapelajaran, wali kelas, guru BK, dan orang tua).  

 Penilaian akhir  pengetahuan dan keterampilan  pada LCK (rapor) menggunakan kelipatan 

angka 0,33 pada skala 1 – 4 dengan menggunakan table konversi sebagai berikut: 

Konversi Nilai Akhir  Predikat 
(Pengetahuan & 

Keterampilan) Interval Skala 1 - 4 

3.66  x  4.00  4.00 A 
3.33  x  3.66  3.66 A- 
3.00  x  3.33  3.33 B+ 
2.66  x  3.00  3.00 B 
2.33  x  2.66  2.66 B- 
2.00  x  2.33  2.33 C+ 
1.66  x  2.00  2.00 C 
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Konversi Nilai Akhir  Predikat 
(Pengetahuan & 

Keterampilan) Interval Skala 1 - 4 

1.33  x  1.66  1.66 C- 
1.00  x  1.33  1.33 D+ 
0.00  x  1.00  1.00 D 

                 Tabel 2. Konversi Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan 
 

 Penilaian akhir  sikap pada LCK (rapor)  pada skala 1 – 4 dengan menggunakan table konversi 
sebagai berikut: 

Interval Sikap 

3.33  x  4.00  SB 

2.33  x  3.33  B 

1.33  x  2.33  C 

0.00  x  1.33  K 

                           Tabel 3. Konversi Sikap 

G. Mekanisme Penilaian 

Dalam Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, serta 

Pemerintah dan/atau lembaga mandiri. Penilaian dapat dilakukan selama pembelajaran 

berlangsung (penilaian proses) dan setelah pembelajaran usai dilaksanakan (penilaian hasil). 

Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian autentik, penilaian diri, penilaian 

proyek, ulangan harian (UH), ulangan tengah semester (UTS), ulangan akhir semester (UAS), 

ujian tingkat kompetensi (UTK), ujian mutu tingkat kompetensi (UMTK), ujian sekolah (US), 

dan ujian nasional (UN). 

 Penilaian autentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. 

 Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian. 

 Penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran. 

 Ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam 

bentuk ulangan atau penugasan. 

 Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, dilakukan oleh pendidik di bawah 

koordinasi satuan pendidikan. 

 Ujian tingkat kompetensi (UTK) untuk SMA dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir 

kelas XI (tingkat 5), dengan menggunakan kisi-kisi yang disusun oleh Pemerintah. Ujian 

tingkat kompetensi pada akhir kelas XII (tingkat 6) dilakukan melalui UN. 

 Ujian Mutu Tingkat Kompetensi (UMTK) dilakukan dengan metode survei oleh 

Pemerintah. Untuk SMA  dilaksanakan pada akhir kelas XI (tingkat 5). 
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 Ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai denganperaturan perundang-

undangan. 

 Ujian Nasional dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturanperundang-undangan. 

1. Penilaian oleh pendidik 

Penilaian oleh pendidik merupakan bagian yang tidak terpisahkan/tidak terlepas dari 

pembelajaran. Pembelajaran di SMA menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach) 

yang melibatkan kegiatan mengamati – menanya – mencoba – mengasosiasi - dan 

mengomunikasikan. Langkah-langkah pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Penilaian dilakukan oleh pendidik selama 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran untuk menilai kesiapan, proses, dan hasil belajar 

peserta didik yang mengarah pada ketercapaian kompetensi yang meliputi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  

Penilaian oleh pendidik dapat berupa tes dan non-tes yang dilakukan melalui ulangan dan 

penugasan. Perencanaan penilaian hasil belajar oleh pendidik dicantumkan dalam silabus dan 

dijabarkan di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).   

Ulangan meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. 

Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian 

berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan minimal  mengikuti pembelajaran 

remedial. 

Penugasan dapat diberikan oleh pendidik sebagai tugas secara mandiri (individual) atau 

berkelompok dalam bentuk pekerjaan rumah, proyek, dan portofolio. 

 Proyek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan perancangan, 

pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. 

 Portofolio adalah kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang 

dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap 

lingkungannya. 

2. Penilaian oleh satuan pendidikan 

Satuan pendidikan mengoordinasikan penilaian yang berupa ulangan tengah semester dan 

ulangan akhir semester, serta melaksanakan ujian tingkat kompetensi dan ujian sekolah.  

Kegiatan penilaian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Menyusun kisi-kisi. 

b. Mengembangkan (menulis, menelaah, dan merevisi) instrumen. 

c. Melaksanakan ulangan/ujian. 

d. Mengolah (menyekor dan menilai) dan menentukan kelulusan peserta didik. 

e. Melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. 
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Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan 

deskripsi pencapaian kompetensi kepada orangtua dan pemerintah. 

 

 

3. Penilaian oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri 

Penilaian oleh pemerintah berupa ujian mutu tingkat kompetensi (UMTK) dan ujian 

nasional (UN). Ujian nasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS). 

 

H. Prosedur Penilaian 

secara umum prosedur penilaian yang dilakukan pendidik dan satuan pendidikan meliputi: 

 

 

 

1. Prosedur penilaian oleh pendidik 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk 

memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan 

efektivitas pembelajaran.  

a. Tahap persiapan dilakukan melalui langkah-langkah berikut 

 Mengkaji kompetensi dan silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan 

kriteria penilaian; 

 Membuat rancangan dan kriteria penilaian; 

 Mengembangkan indikator; 

 Memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator; 

 Mengembangkan instrumen dan pedoman penskoran.  

b. Tahap pelaksanaan 

 Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran. 

Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya untuk 

mengeksplorasi pengalaman belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat 

kemampuan peserta didik. 

 Melaksanakan tes dan/atau nontes. 

c. Tahap analisis/pengolahan dan tindak lanjut 

 Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan 

dan kesulitan belajar (lihat Model Pengembangan Analisis Hasil Belajar Peserta 

Didik). 

Persiapan Pelaksanaan Pengolahan & Tindak 
lanjut 

Pelaporan 
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 Hasil penilaian dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan (feedback) 

berupa komentar yang mendidik (penguatan).  

 Hasil analisis ditindaklanjuti dengan layanan remedial dan pengayaan, serta 

memanfaatkannya untuk perbaikan pembelajaran. 

 Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial antarmatapelajaran dilakukan 

oleh semua pendidik selama satu semester, hasilnya diakumulasi dan dinyatakan 

dalam bentuk deskripsi kompetensi sikap oleh wali kelas. 

d. Tahap pelaporan 

 Laporan hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan oleh 

pendidik berbentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi. 

 Laporan hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dalam bentuk 

deskripsi sikap.  

 Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah dan 

pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan 

orang tua/wali) pada periode yang ditentukan. 

2. Prosedur penilaian oleh satuan pendidikan 

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian 

kompetensi peserta didik yang meliputi kegiatan sebagai berikut. 

a. Tahap persiapan 

 Menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi dengan mengacu 

pada indikator Kompetensi Dasar setiap mata pelajaran. 

 Mengoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian 

tingkat kompetensi, dan ujian  sekolah. 

 Menentukan kriteria kenaikan kelas. 

 Menentukan kriteria kelulusan ujian sekolah. 

 Menentukan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.  

b. Tahap pelaksanaan 

 Menyelenggarakan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. 

 Menyelenggarakan ujian tingkat kompetensi untuk kelas XI. 

 Menyelenggarakan ujian sekolah untuk kelas XII.  

c. Tahap analisis/pengolahan hasil penilaian dan tindak lanjut 

 Melakukan penskoran hasil ulangan tengah semester dan ulangan akhir 

semester. 

 Menentukan kenaikan kelas peserta didik sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. 
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 Melakukan penskoran hasil ujian tingkat kompetensi. 

 Membuat peta kompetensi peserta didik kelas XI. 

 Melakukan penskoran hasil ujian sekolah kelas XII. 

 Menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah sesuai kriteria yang telah 

ditetapkan. 

 Mengadakan rapat dewan pendidik untuk menentukan kelulusan peserta didik 

dari satuan pendidikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.  

 Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta 

didik bagi satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional. 

 Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi 

satuan pendidikan yang telah terakreditasi. 

d. Tahap pelaporan  

 melaporkan hasil pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi kepada 

orang tua/wali peserta didik dalam bentuk  rapor (laporan capaian kompetensi). 

 melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas 

pendidikan kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait. 

 melaporkan hasil Ujian Tingkat Kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik 

dan dinas pendidikan. 

 

3. Prosedur penilaian oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri 

Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan melalui Ujian Mutu Tingkat 

Kompetensi (UMTK) dan Ujian Nasional (UN), sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
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BAB III 

TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN SERTA PENGOLAHAN NILAI 

 

 

A. Teknik dan Instrumen Penilaian 

 Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. 

Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan substansi/materi, konstruksi, dan bahasa. 

Persyaratan substansi merepresentasikan kompetensi yang dinilai; persyaratan konstruksi 

memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan persyaratan 

bahasa adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

1. Penilaian kompetensi sikap 

Sikap dalam mata pelajaran berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan 

dengan materi pembelajaran. Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam mata 

pelajaran adalah sikap terhadap: materi pelajaran, guru/pengajar, dan proses 

pembelajaran. 

Kompetensi sikap yang dimaksud adalah sikap sesuai yang dituntut KI-1 dan KI-2 

berturut-turut adalah sebagai berikut: 1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya, dan 2) Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

Berdasarkan rumusan KI-1 dan KI-2 diatas, maka penilaian sikap terdiri atas sikap  

spiritual  dan sikap social. Cakupan sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya, dan cakupan sikap social terdiri: jujur, disiplin, 

tanggungjawab, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan pro-

aktif.  
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Berikut contoh indicator dari sikap spiritual dan sikap sosial 

Sikap Contoh Indikator 

1. Sikap spiritual  Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu 
kegiatan 

 Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha 
Esa  

 Menjalankan ibadah tepat waktu. 
 Memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi 

sesuai agama yang dianut. 
 Mensyukuri kemampuan manusia dalam 

mengendalikan diri  
 Mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan 

sesuatu. 
 Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah 

berikhtiar atau melakukan usaha. 
 Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat 

tinggal, sekolah dan masyarakat 
 Memelihara hubungan baik dengan sesama umat 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 
 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai 

bangsa Indonesia. 
 Menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai 

dengan agamanya. 

Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianut 

2. Sikap sosial  
 Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan  
 Tidak menjadi plagiat (mengambil/menyalin karya 

orang lain tanpa menyebutkan sumber)  
 Mengungkapkan perasaan apa adanya  
 Menyerahkan kepada yang berwenang barang yang 

ditemukan 
 Membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa 

adanya 
 Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki 
 

1. Jujur  
adalah perilaku 
dapat dipercaya 
dalam perkataan, 
tindakan, dan 
pekerjaan. 

2. Disiplin 
adalah upaya 
mengendalikan diri 
dan sikap mental 
individu atau 
masyarakat dalam 
mengembangkan 
kepatuhan dan 
ketaatan terhadap 
peraturan dan tata 
tertib berdasarkan 
dorongan dan 
kesadaran yang 
muncul dari dalam 
hatinya 

 
 Menepati janji 
 Datang tepat waktu 
 Patuh pada tata tertib atau aturan bersama/ sekolah 
 Mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai  dengan 

waktu yang ditentukan 
 Taat terhadap kegiatan belajar di sekolah; 
 Taat terhadap norma – norma yang berlaku;  
 Taat  dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran; dan  
 Bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan dan 

dilakukan 
 
 

3. Tanggungjawab 
adalah sikap dan 

 
 Melaksanakan tugas individu dengan baik  
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Sikap Contoh Indikator 
perilaku seseorang 
untuk 
melaksanakan 
tugas dan 
kewajibannya, 
yang seharusnya 
dia lakukan, 
terhadap diri 
sendiri, 
masyarakat, 
lingkungan (alam, 
sosial dan budaya), 
negara dan Tuhan 
Yang Maha Esa 

 Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan 
 Tidak menyalahkan/menuduh orang lain tanpa bukti 

yang akurat 
 Mengembalikan barang yang dipinjam 
 Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang 

dilakukan 
 Menepati janji 
 Tidak menyalahkan orang lain utk  kesalahan tindakan 

kita sendiri 
 Melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa 

disuruh/diminta 

4. Toleransi 
adalah sikap dan 
tindakan yang 
menghargai 
keberagaman latar 
belakang, 
pandangan, dan 
keyakinan  

 
 Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat 
 Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan 

pendapatnya 
 Dapat menerima kekurangan orang lain 
 Dapat mememaafkan kesalahan orang lain 
 Mampu dan mau bekerja sama dengan siapa pun yang 

memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan 
keyakinan 

 Tidak memaksakan pendapat atau keyakinan diri pada 
orang lain 

 Kesediaan untuk belajar dari  (terbuka terhadap) 
keyakinan dan gagasan orang lain agar dapat 
memahami orang lain lebih baik 

 Terbuka terhadap atau kesediaan untuk menerima 
sesuatu yang baru 

5. Gotongroyong 
adalah bekerja 
bersama-sama 
dengan orang lain 
untuk mencapai 
tujuan bersama 
dengan saling 
berbagi tugas dan 
tolong menolong 
secara ikhlas. 

 
 Terlibat aktif dalam bekerja bakti membersihkan kelas 

atau sekolah 
 Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan 
 Bersedia membantu orang lain tanpa mengharap 

imbalan  
 Aktif dalam kerja kelompok 
 Memusatkan perhatian pada tujuan kelompok 
 Tidak mendahulukan kepentingan pribadi  
 Mencari jalan untuk mengatasi perbedaan 

pendapat/pikiran antara diri sendiri dengan orang lain 
 Mendorong orang lain untuk bekerja sama demi 

mencapai tujuan bersama 
6. Santun atau sopan 

adalah sikap baik 
dalam pergaulan 
baik dalam 
berbahasa maupun 
bertingkah laku. 
Norma kesantunan 
bersifat relatif, 

 
 Menghormati orang yang lebih tua. 
 Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. 
 Tidak meludah di sembarang tempat. 
 Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak 

tepat 
 Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan 

orang lain 
 Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) 
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Sikap Contoh Indikator 
artinya yang 
dianggap 
baik/santun pada 
tempat dan waktu 
tertentu bisa 
berbeda pada 
tempat dan waktu 
yang lain.  

 Meminta ijin ketika akan memasuki ruangan orang 
lain atau menggunakan barang milik orang lain 

 Memperlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri 
ingin diperlakukan  
 
 

7. Percayadiri  
adalah kondisi 
mental atau 
psikologis 
seseorang yang 
memberi 
keyakinan kuat 
untuk berbuat atau 
bertindak 

 
 Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. 
 Mampu membuat keputusan dengan cepat 
 Tidak mudah putus asa 
 Tidak canggung dalam bertindak 
 Berani presentasi di depan kelas 
 Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab 

pertanyaan 

 

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri (self 

assessment), penilaian teman sejawat/antarpeserta didik (peer assessment), dan jurnal. 

Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta 

didik adalah lembar pengamatan berupa daftar cek (checklist) atau skala penilaian 

(rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.  

Rubrik adalah daftar kriteria yang menunjukkan kinerja dan aspek-aspek atau konsep-

konsep yang akan dinilai, dan gradasi mutu, mulai dari tingkat yang paling sempurna 

sampai yang paling rendah. Kriteria rubrik sebagai berikut: 

• Sederhana/mencakup aspek paling esensial untuk dinilai 

• Praktis/mudah digunakan  

• Menilai dengan efektif aspek yang akan diukur  

• Dapat digunakan untuk penilaian proses dan tugas  sehari-hari 

• Peserta didik dapat mempelajari rubrik & mengecek hasil penilaiannya 

Rubrik kunci adalah rubrik sederhana berisi seperangkat kriteria yang menunjukkan 

indikator esensial paling penting yang dapat menggambarkan capaian kompetensi 

peserta didik. 

Penilaian sikap sesuai Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 sebagai berkut: 

a. Observasi (pengamatan) merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator 

perilaku yang diamati. 
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Kriteria instrumen observasi: 

1) Mengukur aspek sikap yang dituntut pada kompetensi inti dan kompetensi dasar 

2) Sesuai dengan kompetensi yang akan diukur 

3) Memuat indikator sikap yang dapat diobservasi 

4) Mudah atau feasible untuk digunakan 

5) Dapat merekam sikap peserta didik  

 

Contoh Lembar Observasi/Pengamatan Sikap 

 

Mata Pelajaran    : Bahasa Inggris 

Waktu Pengamatan  : ........................... 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar: (Lampiran Permendikbud Nomor 69 tahun 

2013) 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
KI-1 1. Menghayati dan mengamal-

kan ajaran agama yang 
dianutnya  

 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar.  

 
KI-2 2. Menghayati dan 

mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(gotongroyong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, 
responsif dan proaktif dan 
menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan. 

 

2.1  Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
interpersonal dengan guru dan 
teman.  

 

 

Sikap spiritual dan sosial diatas adalah semangat belajar sebagai perwujudan rasa 

syukur, serta berperilaku santun dan peduli. Penilaian sikap dinyatakan secara 

kualitatif dengan kriteria Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). 

Namun dalam proses proses pembelajaran penilaian sikap dapat menggunakan 

angka selanjutnya dikonversi kedalam kualitatif. 

Dari contoh KD pada KI-1 dan KI-2 di atas dapat dibuat rubrik penilaian semangat 

belajar (sikap spiritual) dan santun (sikap sosial) sebagai berikut: 
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 Sikap spiritual: semangat belajar sebagai perwujudan rasa syukur  

Kriteria Indikator 

Sangat Baik (SB) Selalu menunjukkan semangat belajar – sudah konsisten 
Baik (B) Sering menunjukkan semangat belajar – mulai konsisten 
Cukup (C) Kadang-kadang menunjukkan semangat belajar – belum 

konsisten 
Kurang (K) Tidak pernah menunjukkan semangat belajar – tidak 

konsisten 
 

 Sikap sosial: berperilaku santun 

Kriteria Indikator 
Sangat Baik (SB) Selalu santun dalam bersikap dan bertutur kata dengan 

guru dan teman – sudah konsisten 

Baik (B) Sering santun dalam bersikap dan bertutur kata dengan 
guru dan teman – mulai konsisten 

Cukup (C) Kadang-kadang santun dalam bersikap dan bertutur kata 
dengan guru dan teman – belum konsisten 

Kurang (K) Tidak pernah santun dalam bersikap dan bertutur kata 
dengan guru dan teman – tidak konsisten 

 

Berikut beberapa contoh perilaku semangat belajar, seperti masuk kelas tepat 

waktu, aktif bertanya, menjawab pertanyaan, dan mengajukan ide selama 

pembelajaran, buku catatannya rapi, mengerjakan semua tugas dan 

menyerahkannya tepat waktu, dsb.  

Indikator perilaku peduli dapat dikembangkan sebagaimana mengembangkan 

indikator santun.  

Pengamatan sikap spiritual dan sikap sosial untuk setiap mata pelajaran dilakukan 

oleh guru yang bersangkutan secara terus menerus dan setelah satu semester dibuat 

profil sikap secara umum untuk dilaporkan dalam Laporan Capaian Kompetensi 

(LCK) atau rapor. Sedangkan sikap spiritual dan sikap sosial antarmatapelajaran 

diisi oleh wali kelas berdasarkan hasil penilaian sikap dari semua guru mata 

pelajaran yang menunjukkan profil sikap secara umum untuk setiap peserta didik. 

Contoh format hasil penilaian sikap peserta didik melalui observasi guru Bahasa 

Inggris. 

 
No 

 
Nama 

Kriteria sikap 
 

Profil sikap secara 
umum 

Se
m

an
ga

t 
be

la
ja

r 
 Sa

nt
un

 
 Pe

du
li 

...
.. 

...
.. 

1 Adi Firmansyah B B C .. .. B 

2 ........       
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Keterangan: 

Nilai akhir sikap tidak dirata-ratakan namun dilakukan dengan mode (modus) yaitu nilai yang sering 

muncul. Nilai yang sering muncul di atas adalah B, maka nilai akhir Sikap Adi Firmansyah adalah B.   

Pada format penilaian sikap diatas  bisa juga penilaiannya dilakukan lebih spesifik 

dengan menurunkan sikap santun, gotong royong, peduli dll. Berikut contoh 

penilaian sikap santun: 

Petunjuk : 

Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap santun yang ditampilkan oleh 
peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

4 =  selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 =  sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang- 
  kadang tidak melakukan 
2 =  kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
  melakukan 
1 =  tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas    : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok  : ………………….. 

No Aspek Pengamatan Skor 
1 2 3 4 

1 Menghormati orang yang lebih tua     
2 Mengucapkan terima kasih setelah 

menerima bantuan orang lain 
    

3 Menggunakan bahasa santun saat 
menyampaikan pendapat 

    

4 Menggunakan bahasa santun saat mengkritik 
pendapat teman 

    

5 Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) saat 
bertemu orang lain 

    

Jumlah Skor     
 

Keterangan: 

Skor maksimum = 4 x 5= 20 

Misal skor perolehan = 15 

Maka sikap santun = 00,34
20
15

x
 

Kemudian nilai 3 dikonversikan dengan menggunakan tabel 3, maka nilai santun 

peserta didik tersebut adalah B
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b. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk 

mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian 

kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Penggunaan 

teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian 

seseorang. Keuntungan penggunaan teknik penilaian diri dalam penilaian di kelas 

sebagai berikut: 

1) dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena mereka diberi 

kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri; 

2) peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena ketika 

mereka melakukan penilaian, harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan 

dan  kelemahan yang dimilikinya; 

3) dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat 

jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan 

penilaian. 

4) Hasil penilaian diri dapat manfaatkan sebagai bahan pembinaan dan 

bimbingan peserta didik baik oleh guru mata pelajaran maupun guru BK. 

Instrumen penilaian diri perlu dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak 

bermakna ganda, dengan bahasa lugas dan dapat dipahami peserta didik, 

menggunakan format sederhana yang mudah diisi peserta didik, menunjukkan 

kemampuan peserta didik dalam situasi yang nyata/sebenarnya, bermakna, dan 

mengarahkan peserta didik untuk memahami kemampuannya (kekuatan atau 

kelemahannya). 

Contoh Daftar Cek (check list) Penilaian Diri mengenai sikap terhadap mata 

pelajaran bahasa Inggris 

Petunjuk penilaian diri: 

Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai 

dengan keadaan dirimu yang sebenarnya! 

No Pernyataan Ya Tdk 
1 Pembelajaran bahasa Inggris menyenangkan bagi saya   

2 Saya menyelesaikan tugas-tugasbahasa Inggris sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan  

  

3 Saya kurang percaya diri berkomunikasi dalam bahasa 
Inggris 

  

4 ...   
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Keterangan 

1. Pernyataan pada instrumen di atas ada yang bersifat positif (No.1 dan 2) dan 

ada yang bersifat negatif (No 3). Pemberian skor untuk pernyataan yang 

bersifat positif: Ya = 1, Tidak = 0. Untuk  pernyataan  yang bersifat negatif 

adalah sebaliknya yaitu Tidak = 1, dan  Ya = 0. 

2. Selanjutnya guru dapat membuat rekapitulasi hasil penilaian diri mengenai 

sikap terhadap mata pelajaran bahasa Inggris yang dilakukan oleh peserta 

didik menggunakan format berikut. 

No Nama Skor untuk pernyataan nomor Skor 
siswa 

Nilai 
sikap 

Kri-
teria 1 2 3 4 5 6 dst 

1 Adi 1 1 0 ... ... ... ... 2 2.67 B 

2 ...           
 

Keterangan: 

 Jumlah skor  maksimal = Jumlah pernyataan  

 Pada contoh di atas skor maksimal = 3  

 Nilai sikap penilaian diri =  67,24
3
2 x   

 Selanjutnya nilai 2,67 dikonversikan dengan menggunakan tabel 3, maka nilai 

penilaian diri tersebut adalah  B
 
 

 

c. Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta 

didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian kompetensi. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik. 

Kriteria instrumen penilaian antarpeserta didik: 

1) sesuai dengan kompetensi dan indikator yang akan diukur 

2) kriteria penilaian dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak berpotensi 

munculnya penafsiran makna ganda/berbeda 

3) menggunakan bahasa lugas yang dapat dipahami peserta didik 

4) menggunakan format sederhana dan mudah digunakan oleh peserta didik 

5) indikator menunjukkan sikap peserta didik dalam situasi yang nyata atau 

sebenarnya dan dapat diukur 

 

Berikut adalah contoh instrumen penilaian (lembar pengamatan) antarpeserta didik 

(peer assessment) pada waktu berdiskusi. 

Petunjuk:  
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1. Amatilah perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti diskusi! 

2. Berilah tanda V pada kolom yang sesuai (ya atau tidak) secara jujur berdasarkan 

hasil pengamatanmu!  

3. Serahkan hasil pengamatan kepada bapak/ibu guru! 

 

Nama peserta didik yang diamati  : ……………………………..  

Kelas  : …………………………….. 

Waktu pengamatan                      : ……………………………..  

No Perilaku / sikap Muncul/ dilakukan 
Ya Tdk 

1 Mau menerima pendapat teman   
2 Memaksa teman untuk menerima pendapatnya   
3 Memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan   
4 Dapat bekerja sama dengan teman yang berbeda 

status sosial, suku, dan agama   
  

5 ….   
 

   Keterangan: 

 Indikator perilaku/sikap pada instrumen di atas ada yang positif (No.1, 3, dan 4) 

dan ada yang negatif (No. 2). Pemberian skor untuk perilaku/sikap yang positif: Ya 

= 1, Tidak = 0. Untuk  perilaku/sikap  yang negatif adalah sebaliknya yaitu Tidak = 

1, dan Ya = 0.  

 Selanjutnya guru dapat membuat rekapitulasi hasil penilaian mengenai 

perilaku/sikap  yang dilakukan oleh sesama peserta didik menggunakan format 

berikut. 

No Nama Penga
mat *) 

Skor perilaku/sikap nomor Skor 
siswa 

Nilai 
sikap 

Kri-
teria 1 2 3 4 5 dst 

1 Adi Rudi 1 0 1 1 ... ... 3 3.00 B 
2 ...           

dst            
 

Keterangan: 

 Jumlah skor maksimal = Jumlah pernyataan  

 Pada contoh di atas skor maksimal = 4  

 Nilai sikap = 4x
maksimumskorjumlah
perolehanskorjumlah

  

 Pada contoh di atas nilai sikap = 00,34
4
3

x   
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 Selanjutnya nilai 3,00 dikonversikan dengan menggunakan tabel 3, maka nilai 

penilaian diri tersebut adalah  B
 
 

     *)   Nama pengamat tidak harus diisi. 

 

Model format penilaian antarpeserta didik dapat juga dengan menggunakan skala 

penilaian (rating scale) sebagai berikut. 

No Pernyataan/perilaku/sikap Skor *) 
4 3 2 1 

1 ................................     
2 ................................     

dst ...     

*) Skor 4 : selalu ;  3: sering;   2: kadang-kadang;  1: tidak pernah 

Keterangan:   

 Jumlah skor maksimal = Jumlah pernyataan x 4 

 Nilai sikap = 4x
maksimumskorjumlah
perolehanskorjumlah

 

 Selanjutnya nilai tersebut  dikonversikan dengan menggunakan tabel. 

d. Jurnal merupakan catatan pendidik terhadap sikap peserta didik di dalam dan di luar 

kelas, yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta 

didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal dapat memuat penilaian 

terhadap peserta didik pada aspek tertentu secara kronologis.  

Kriteria jurnal: 

1) Mengukur capaian kompetensi sikap yang penting. 

2) Sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. 

3) Menggunakan format yang sederhana dan mudah diisi/digunakan. 

4) Dapat dibuat rekapitulasi tampilan sikap peserta didik secara kronologis. 

5) Memungkinkan untuk dilakukan pencatatan yang sistematis, jelas dan 

komunikatif. 

6) Format pencatatan memudahkan dalam pemaknaan terhadap tampilan sikap 

peserta didik. 

7) Menuntun guru untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan peserta didik. 

Contoh jurnal 

 

 

 

 

BUKU CATATAN HARIAN 
TENTANG SIKAP DAN PERILAKU PESERTA DIDIK 

SMA CIPETE 
 

Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas  : X 
Tahun Pelajaran : 2013/2014 
Nama Guru  : Ahmad Dharsana  

        ……………….., 20…. 
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No 

Hari, 
tanggal 

Nam Peserta 
Didik Kejadian / Perilaku Tindak lanjut 

1 Senin, 
 12-8-2013 

Badu Melaporkan bahwa dia telah 
membuat rusak neraca pegas 
karena tidak disengaja  
sewaktu eksperimen 

Diberikan apresiasi 
karena kejujurannya 

Fulan Keluar dari laboratorium tanpa 
izin saat melakukan 
eksperimen 

Diberikan pembinaan 
dan praktikum 
susulan  

2 ... ...   
Rekapitulasi jurnal semester 1  

 

Setiap kejadian/perilaku dianalisa kemudian dipilah mana yang merupakan kejadian 

positif dana mana yang negative. Penilaian jurnal dinyatakan dalam bentuk deskriptif 

dan hasil penilaiannya digunakan sebagai bahan bimbingan dan pembinaan peserta 

didik. Selanjutnya pada setiap akhir semester, nilai jurnal direkap sehingga 

mendapatkan nilai akhir jurnal.  

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan dapat diartikan sebagai penilain potensi intelektual yang terdiri 

dari tahapan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi (Anderson & Krathwohl, 2001). Penilaian terhadap pengetahuan peserta 

didik dapat dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. 

a. Tes tulis merupakan seperangkat pertanyaan atau tugas dalam bentuk tulisan yang 

direncanakan untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan 

peserta tes. Tes tulis menuntut adanya respon dari peserta tes yang dapat dijadikan 

sebagai representasi dari kemampuan yang dimilikinya.   

Instrumen tes tulis dapat berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-

salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. 

Bentuk soal yang sering digunakan di SMA adalah uraian dan pilihan ganda. Dalam 

upaya melatih berfikir dan mengembangkan kreatifitas peserta didik maka bentuk 

penilaian soal disarankan agar dalam bentuk uraian. Butir soal pilihan ganda terdiri 

atas pokok soal (stem) dan pilihan jawaban (option). Untuk tingkat SMA biasanya 

digunakan 5 (lima) pilihan jawaban. Dari kelima pilihan jawaban tersebut, salah 

satu adalah kunci (key) yaitu jawaban yang benar atau paling tepat, dan lainnya 

disebut pengecoh (distractor).  

Sebelum mengembangkan butir soal perlu dibuat kisi-kisi yang antara lain memuat 

indikator soal yang mengacu pada ketercapaian kompetensi dasar. Indikator 

merupakan karakteristik, ciri-ciri/tanda-tanda, perbuatan, atau respons, yang harus 

dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik, untuk menunjukkan bahwa peserta 

didik telah memiliki kompetensi yang diharapkan. Rumusan indikator soal yang 
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lengkap mencakup 4 komponen, yaitu A (audience), B (behaviour), C(condition), 

dan D (degree) 

Dalam mengembangkan butir soal perlu memperhatikan kaidah penulisan butir soal 

yang meliputi substansi/materi, konstruksi, dan bahasa.  

Kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda sebagai berikut. 

1. Substansi/Materi 

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes bentuk PG). 

2. Materi yang diukur sesuai dengan kompetensi (UKRK: Urgensi, 

Keberlanjutan, Relevansi, dan Keterpakaian). 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. 

4. Hanya ada satu kunci jawaban yang tepat. 

 

2. Konstruksi 

1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. 

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja. 

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban. 

4. Pokok soal tidak menggunakan pernyataan negatif ganda. 

5. Gambar/grafik/tabel/diagram dsb. jelas dan berfungsi. 

6. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. 

7. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua jawaban benar” 

atau “semua jawaban salah”. 

8. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan 

besar kecilnya angka atau kronologis kejadian. 

9. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 

 

3. Bahasa 

1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif. 

3. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

4. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu. 

Penilaian untuk tes bentuk pilihan ganda:  

Setiap butir soal yang dijawab benar mendapat skor 1, dan yang dijawab salah/tidak 

dijawab/lebih dari satu jawaban yang dipilih tidak mendapat skor.  Nilai akhir 

dirumuskan: 4x
soalbutirJumlah
benarjawabJumlah
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Contoh:  

 Jumlah soal bentuk PG =  40 butir 
 Peserta tes menjawab benar = 32 

 Nilai  tes tersebut = 20,34
40
32

x   

 Kemudian nilai tes 3,2 dikonversi dengan menggunakan table 2, maka nilai tes 
3,33 dengan predikat B+ 

 

Tes tulis bentuk uraian atau esai adalah suatu soal yang jawabannya menuntut peserta 

didik untuk mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya 

dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk 

tulisan. Jawaban tersebut melibatkan kemampuan mengingat, memahami, 

mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi, atas 

materi yang sudah dipelajari. Tes tulis berbentuk uraian sedapat mungkin bersifat 

komprehensif, sehingga mampu menggambarkan domain sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan peserta didik.  

Soal bentuk uraian terdiri atas  soal uraian objektif dan soal uraian nonobjektif. Soal 

bentuk uraian objektif adalah bentuk soal atau pertanyaan yang menuntut sehimpunan 

jawaban dengan pengertian/ konsep tertentu, sehingga penyekorannya dapat dilakukan 

secara objektif. Soal bentuk uraian nonobjektif adalah bentuk soal yang menuntut 

sehimpunan jawaban dengan pengertian/ konsep menurut pendapat masing-masing 

peserta didik, sehingga penyekorannya mengandung unsur subjektifitas (sukar untuk 

dilakukan  secara objektif). 

Kaidah penulisan soal bentuk uraian:  

1. Substansi/Materi 

a. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes bentuk uraian) 

b. Materi yang diukur sesuai dengan kompetensi (UKRK) 

c. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, dan tingkat 

kelas 

2. Konstruksi 

a. Ada petunjuk yang jelas mengenai cara mengerjakan soal 

b. Rumusan kalimat soal/pertanyaan menggunakan kata tanya atau perintah yang 

menuntut jawaban terurai 

c. Gambar/grafik/tabel/diagram dsb. jelas dan berfungsi 

d. Ada pedoman penskoran 

3. Bahasa 

a. Rumusan kalimat soal/pertanyaan komunikatif 

b. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 
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c. Tidak mengandung kata-kata/kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda 

atau salah pengertian 

d. Tidak mengandung kata yang menyinggung perasaan 

e. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 

Skor soal bentuk uraian objektif, pedoman penyekorannya lebih pasti (diuraikan secara 

jelas hal-hal komponen yang diskor dan berapa besarnya skor untuk setiap komponen) 

Skor soal bentuk uraian nonobjektif dinyatakan dalam bentuk rentangan, karena hal-hal 

atau komponen yang diskor hanya diuraikan secara garis besar dan berupa kriteria 

tertentu. 

 Pedoman penyekoran merupakan panduan atau petunjuk yang menjelaskan tentang: 

1. Batasan atau kata-kata kunci untuk melakukan penyekoran terhadap soal-soal 

bentuk uraian objektif 

2. Kriteria-kriteria jawaban yang digunakan untuk melakukan penyekoran terhadap 

soal-soal uraian nonobjektif 

3. Menentukan besarnya bobot setiap soal (untuk soal bentuk uraian) 

Bobot soal adalah besarnya angka yang ditetapkan untuk suatu butir soal dalam 

perbandingan (ratio) dengan butir soal lainnya dalam satu perangkat tes. 

Penentuan besar kecilnya bobot soal didasarkan atas tingkat kedalaman dan 

keluasan materi yang ditanyakan atau kompleksitas jawaban yang dituntut oleh 

suatu soal. Untuk mempermudah perhitungan/penentuan nilai akhir, jumlah bobot 

keseluruhan pada satu perangkat tes uraian ditetapkan 100.  

4. Menyusun tabel konversi skor 

 Tabel konversi sangat membantu para pendidik pada saat menilai lembar jawaban 

peserta didik. Terutama bila dalam satu tes terdiri dari dua bentuk soal, misal 

bentuk pilihan ganda dan uraian atau tes tertulis dan tes praktik. Skor dari soal 

bentuk pilihan ganda tidak dapat langsung digabung dengan skor uraian. Hal ini 

karena tingkat keluasan dan kedalaman materi yang ditanyakan atau penekannya 

dalam kedua bentuk itu tidak sama. Nilai keduanya dapat digabung setelah 

keduanya ditentukan bobotnya. Misalnya, untuk soal bentuk pilihan ganda (45 

soal dengan skor maksimum 45) bobotnya 60 % dan bentuk uraian (5 soal dengan 

skor maksimum 20) bobotnya 40 %. Untuk menentukan skor jadinya adalah skor 

perolehan peserta didik yang bersangkutan dibagi skor maksimum kali bobot. 

Tabel konversi ini merupakan tabel konversi sederhana atau klasik. 
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Contoh soal pilihan ganda. 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : X  

Tahun Pelajaran  : 2013/2014 

Kompetensi Inti  :  

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan  masalah. 

 

Kisi-kisi   :
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No. 
Urut Kompetensi Dasar  Materi 

Bahan 
Kelas Indikator Soal Bentuk Soal No. 

Soal 
 
1 
 
 
 
 
 

 

 
3.7.Mendeskripsikan dan 

menerapkan konsep dan aturan 
integral tentu untuk 
membuktikan dan 
menyelesaikan  masalah terkait 
luas daerah di bawah kurva, 
daerah di antara dua kurva dan 
volume benda putar 

 

 
Kalkulus Integral: 
 Luas 
 Volum 

 
XII IPA 

 
1. Diberikan gambar daerah yang 

dibatasi oleh dua buah kurva, peserta 
didik dapat menuliskan rumus luas 
daerah tersebut dengan konsep 
integral 

 
 

2. Diketahui daerah yang dibatasi oleh 
dua kurva, jika daerah tersebut 
diputar mengelilingi sumbu x sejauh 
3600 , peserta didik dapat menetukan 
volum benda putar tersebut.  

 

 
PG 

 
 
 
 
 
 

Essay 

 
1 
 
 
 
 
 
 

2 
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KARTU SOAL BENTUK PG 
Mata Pelajaran : Matematika              Penyusun :  Iwan Suyawan 
Bahan Kelas/Sem : XII             Tahun Ajaran :  2013/2014 

 

  

KD: 

Mendeskripsikan dan menerapkan 
konsep dan aturan integral tentu untuk 
membuktikan dan menyelesaikan  
masalah terkait luas daerah di bawah 
kurva, daerah di antara dua kurva dan 
volume benda putar 

       

No.Soal Kunci 

1 B 

 Rumusan Butir Soal : 

 Perhatikan gambar daerah yang diarsir dibawah! 
 Luas daerah yang diarsir dirumuskan oleh: 

 

A.  
5

2

10)dx-7x2(xL  

B.  
5

2

10)dx-7x2(-xL  

C.  
5

2

10)dx-7x2(xL  

D.  
5

2

10)dx-7x2(-xL  

E.  
5

2

10)dx7x2(xL  

Materi 

Kalkulus Intergral: 
Luas 

Indikator Soal: 

Diberikan gambar daerah yang dibatasi 
oleh dua buah kurva, peserta didik dapat 
menuliskan rumus luas daerah tersebut 
dengan konsep integral 

 



Model Penilaian Proses dan Hasil Belajar  

 

© 2014, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah 32 

Contoh soal Uraian. 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Kelas/Semester  : X/1  

Tahun Pelajaran  : 2013/2014 

Kompetensi Inti  : 

3  Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

No. 
Urut Kompetensi Dasar  Materi 

Bahan 
Kelas Indikator Soal Bentuk Soal No. 

Soal 
 
1 
 

 
 

 
3.1 Menganalisis sifat elastisitas 

bahan dalam kehidupan 

sehari-hari 

  
X 

 
Disajikan data percobaan hukum 
Hooke, pesertadidik dapat 
menyimpulkan hasil percobaan dan 
memprediksi sesuai kesimpulan. 

 
Uraian 

 
 
 

 
 

 
1 
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Rumusan butir soal: 

Berikut ini data hasil percobaan hukum Hooke dengan menggunakan pegas yang digantung. 

Percobaan ke Massa(gram) Panjang Pegas (cm) 
1 50 22.0 
2 150 24.5 
3 250 27.0 
4 X 28.5 

 

a. Berapa besar konstanta pegas? 

b. Berapa massa benda (X) pada percobaan ke 4? 

Pedoman penskoran 

No Jawaban Skor 

 
A 

 
Menentukan konstanta pegas 
 
4. mendata L = L – Lo = 24,5 – 22,0 = 2,5 cm,  

atau 27,0 -24,5 = 2,5 cm 
5. mendata gaya yang menyebabkan pertambahan panjang F = 

m.g 
6. menentukan masa yang relevan,  m = 150 – 50 = 100 gram 

atau m = 250 – 150 = 100 gram 
7. menghitung konstanta pegas dengan rumus ܨ = ݇.ܮ 
8. k = 1 N/0,025 m = 40 N/m 

 
5 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 

 
B 

 
Menentukan nilai X 
 
 menghitung ܨ = ݇.0,6 = 40.0,015=ܮ N 
 menghitung massa benda ݉ = ி


 = 0,06 kg = 60 gram 

 
 menentukan nilai x = 250 + 60 = 210 gram 

 
3 
 

1 
1 
 

1 

  
Skor Maksimal 

 
8 

 

Nilai  = 4x
maksimumskorjumlah
perolehanskorjumlah

 

 

Contoh: 

 Misal skor perolehan Adi = 6 

 Nilai  = 3,004x
8
6

    

 Nilai kuantitatif 3,00 dikonversi dengan menggunakan table (2) sehingga nilai 

pengetahuan uraian adalah 3,00 dengan predikat B.  
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b. Tes lisan merupakan pemberian soal/pertanyaan yang menuntut peserta didik 

menjawabnya secara lisan. Instrumen tes lisan disiapkan oleh pendidik berupa daftar 

pertanyaan yang disampaikan secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan 

peserta didik. 

 

Kriteria instrumen tes lisan 

 Tes lisan dapat digunakan jika sesuai dengan kompetensi pada taraf pengetahuan 

yang hendak dinilai. 

 Pertanyaan tidak boleh keluar dari bahan ajar yang ada. 

 Pertanyaan diharapkan dapat mendorong peserta didikdalam mengonstruksi 

jawabannya sendiri. 

 Disusun dari pertanyaan yang sederhana ke pertanyaan yang komplek. 

Contoh penilaian tes lisan: 

Satuan pendidikan   :  SMA 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Indonesia 
Kelas   :  X 
Kompetensi Dasar :  
2.1. Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, responsif, dan santun dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk membuat anekdot mengenai permasalahan 
sosial, lingkungan, dan kebijakan publik  

4.1. Menginterpretasi makna teks anekdot, laporan hasil observasi, prosedur 
kompleks, dan negosiasi baik secara lisan maupun tulisan 

 
Indikator: 
1. Peserta didik dapat menentukan partispan (pelaku) dalam teks anekdot. 
2. Peserta didik dapat menjelaskan pihak yang dituju  dalam teks anekdot. 
3. Peserta didik dapat menafsirkan kalimat sindiran/ungkapan dalam teks anekdot. 
4. Peserta didik dapat menentukan bagian teks yang berisi humor. 
5. Peserta didik dapat mengungkapkan isi teks anekdot yang dibacanya. 
6. Peserta didik mengaitkan masalah yang diungkapkan dalam teks anekdot dengan 

kehidupan nyata. 
 

Soal: 

Cermati teks anekdot berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTUNG ROKOK 
1. Singapura termasuk salah satu negara yang bersih. Siapa pun yang membuang sampah 

sembarangan bisa didenda meskipun hanya membuang puntung rokok. Suatu ketika si 
Azam sedang berlibur, tetapi tampaknya ia tak tahu akan adanya peraturan itu. Ia 
merokok sendirian sambil duduk di bangku. Karena rokoknya sudah hampir habis, ia 
membuang puntung rokoknya begitu saja dan jatuh persis di sisi kaki kanannya.  

2. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba datang petugas dan menegur Azam dengan suara 
tegas. 
“Tahukah Anda bahwa Anda telah melakukan pelanggaran?” 
“Tidak tahu. Apa gerangan yang telah saya perbuat?” Jawab Azam. 
“Anda telah membuang sampah sembarangan, yaitu puntung rokok”, tegas petugas itu.  
Dengan sigap Azam menjawab, “Oh…, maaf terjatuh.”  
Lalu, diambilnya puntung rokok itu serta langsung diisapnya lagi. 

3. Petugas itu hanya terbelalak keheranan. Kemudian, ia pergi meninggalkan Azam. 
 
(Diadaptasi dari http://fuadusfa4.blogspot.com/2010/02/anekdot-hukum.html) 
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Jawablah pertanyaan berikut secara lisan!  

1. Jelaskan dua partispan (pelaku) dalam teks anekdot! 

2. Jelaskan pihak yang dituju  dalam teks anekdot! 

3. Sebutkan kalimat sindiran/ungkapan dalam teks anekdot! 

4. Jelaskan bagian teks yang berisi humor! 

5. Ungkapkan isi teks anekdot yang dibaca dengan bahasa sendiri! 

6. Kaitkan masalah yang diungkapkan dalam teks anekdot dengan kehidupan nyata! 
 

Rubrik Penilaian 

 No. 
Soal Aspek yang Dinilai Skor 

 1. Jika jawaban dua partisipan (pelaku) dalam teks anekdot benar. 
Jika jawaban satu partisipan (pelaku) dalam teks anekdot benar. 
Jika jawaban salah 

2 
1 
0 

 2. Jika  pihak yang dituju  dalam teks anekdot benar 
Jika salah 

1 
0 

 3. Jika kalimat sindiran/ungkapan dalam teks anekdot benar. 
Jika salah 

1 
0 

 4. Jika bagian teks yang berisi humor benar 
Jika salah 

1 
0 

 5. Jika pengungkapan  isi teks anekdot dengan bahasa sendiri lengkap. 
Jika pengungkapan  isi teks anekdot dengan bahasa sendiri kurang 
lengkap. 
Jika pengungkapan  isi teks anekdot dengan bahasa sendiri tidaklengkap. 

3 
2 
1 

 6. Jika pengaitan masalah yang diungkapkan dalam teks anekdot dengan 
kehidupan nyata sesuai. 
Jika pengaitan masalah yang diungkapkan dalam teks anekdot dengan 
kehidupan nyata kurang sesuai. 

2 
 

1 
 

Skor Maksimum 10 

 

Nilai = 4
10

xperolehanSkor
  

Misal perolehan skor  = 9 

Skor maksimal             = 10 

Nilai = 6,34
10
9

x  

Maka nilai akhir setelah dikonversi menggunakan table 2 adalah 3,66 dengan predikat 
(A-)                    

c. Penugasan berupa tugas pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara 

individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. 
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Kriteria instrumen penugasan 

1) Tugas mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. 

2) Tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik. 

3) Tugas dapat dikerjakan selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari 

pembelajaran mandiri.  

4) Pemberian tugas disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik.  

5) Materi penugasan harus sesuai dengan cakupan kurikulum. 

6) Penugasan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik 

menunjukkan kompetensi individualnya meskipun tugas diberikan secara 

kelompok. 

7) Untuk tugas kelompok, perlu dijelaskan rincian tugas setiap anggota kelompok. 

8) Tampilan kualitas hasil tugas yang diharapkan disampaikan secara jelas. 

9) Penugasan harus mencantumkan rentang waktu pengerjaan tugas. 

 

Contoh penilaian dalam bentuk Penugasan: 

Satuan Pendidikan   :  SMA 

Mata Pelajaran :  Kimia 

Kelas    :  X Peminatan MIA 

Kompetensi Dasar   :  4.1. Menyajikan hasil pengamatan tentang hakekat ilmu 
kimia, metode ilmiah dan keselamatan kerja dalam 
mempelajari kimia serta peran kimia dalam kehidupan 

 Indikator Soal  :  Peserta didik dapat merancang dan melakukan percobaan 
  terkait dengan kerja ilmiah, misalnya menentukan  
  variabel yang mempengaruhi proses pelarutan gula  
  dalam air. 

Materi    :  Metode ilmiah dan keselamatan kerja 

Tugas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancanglah sebuah percobaan tentang pelarutan gula  atau garam  dengan 
menentukan :  
1. Tujuan percobaan ;  
2. Alat dan  bahan yang digunakan secara sederhana,  
3. Langkah kerja yang dilakukan  
4. Variabel yang digunakan 

 Keterangan : 
1. Waktu pengerjaan 2 minggu 
2. Tugas dilakukan secara kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 orang 

anggota  
 
Dikerjakan secara berkelompok masing-masing kelompok 4 orang. 
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Rubrik Penilaian 

  Berilah tanda √ pada kolom skor berikut : 

No. Kriteria Skor 
4 3 2 1 

1 Kesesuaian antara judul percobaan 
dengan alat, bahan dan langkah kerja 

    

2 Ketepatan memilih variabel     
3 Kreativitas     
4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas     
5 Kerapian hasil laporan     

Jumlah skor  
  

Keterangan :  4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup baik, 1 = kurang baik 

 Nilai =  ୳୫୪ୟ୦ ୗ୩୭୰ 
ଶ

  x 4 

Kemudian nilai akhir dikonversi dengan menggunakan table 3. 

 

3. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian 

yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan 

menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan 

berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik. 

a. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan 

melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. 

Kriteria tugas untuk tes praktik 

1) Tugas mengarahkan peserta didik untuk menunjukkan capaian hasil belajar. 

2) Tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik. 

3) Mencantumkan waktu/kurun waktu pengerjaan tugas. 

4) Sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. 

5) Sesuai dengan konten/cakupan  kurikulum. 

Kriteria rubrik untuk tes praktik 

1) Rubrik dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur (valid). 

2) Rubrik sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

3) Indikator pada rubrikmenunjukkan kemampuan yang dapat diamati 

(diobservasi) dan dapat diukur. 

4) Rubrik dapat memetakan kemampuan peserta didik. 

5) Rubrik menilai aspek-aspek penting pada proyek peserta didik.  

 



Model Penilaian Proses dan Hasil Belajar  

 

© 2014, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah 38 

Contoh rubrik praktik/keterampilan berbicara dalam Bahasa Inggris. 

Kriteria Skor Indikator 

Kelancaran 
(fluency) 

3 Lancar 
2 Kurang lancar 
1 Tidak lancar 

 
Pengucapan 
(pronunciation) 

3 Baik 
2 Kurang baik 
1 Tidak baik 

 
Intonasi 
(Intonation) 

3 Sesuai 
2 Kurang sesuai 
1 Tidak sesuai 

 
Pilihan kata 
(Diction) 

3 Tepat 
2 Kurang tepat 
1 Tidak tepat 

 

Contoh pengisian format nilai keterampilan berbicara 

No Nama Skor untuk Juml 
sor 

 
Nilai kelancaran ucapan intonasi pil.kata 

1 Adi 3 2 2 3 10 3.33 
2 …       
3 dst       

 

Keterangan: 

 Skor maksimal = jumlah skor tertinggi setiap kriteria 

 Nilai Praktik = 4x
maksimumSkor
perolehanSkor

  

 Pada contoh di atas skor maksimal= 3 + 3 + 3 + 3 = 12 

 Nilai = 33,34
12
10

x  

 Maka nilai akhir setelah dikonversi menggunakan table 2 adalah 3,33 dengan 

predikat (B+) 

 

b. Proyek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan perancangan, 

pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu.Penilaian 

proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan 

dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari 

perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. 

Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan 
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mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan dan kemampuan peserta didik 

menginformasikan matapelajaran tertentu secara jelas.  

Dalam penilaian proyek setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan yaitu 

pengelolaan, relevansi, dan keaslian.   

 Pengelolaan yaitu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari 

informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. 

 Relevansi yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran dengan  mempertimbangkan 

tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. 

 Keaslian. Projek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya 

sendiri dengan mempertimbangkan kontribusi guruberupa bimbingan dan 

dukungan terhadap proyek peserta didik.  

 

Contoh penilaian proyek.  

Mata Pelajaran   : Sosiologi 

Kelas/Semester : X / 1 

Indikator  :  

Peserta didik dapat melakukan penelitian mengenai permasalahan sosial yang terjadi 

pada masyarakat di lingkungan sekitarnya.   

 

Rumusan tugas: 

 Lakukan penelitian mengenai permasalahan sosial yang berkembang pada masyarakat 

di lingkungan sekitar tempat tinggalmu, misalnya pengaruh keberadaan mal bagi 

masyarakat sekitarnya. Tugas dikumpulkan sebulan setelah hari ini. Tuliskan rencana 

penelitianmu, lakukan, dan buatlah laporannya. Dalam membuat laporan perhatikan 

latar belakang, perumusan masalah, kebenaran informasi/data, kelengkapan data, 

sistematika laporan, penggunaan bahasa, dan tampilan laporan! 

 

Pedoman penskoran 

No Aspek yang dinilai Skor 
maks 

1 Perencanaan 
Latar Belakang (tepat = 3; kurang tepat = 2, tidak tepat = 1) 
Rumusan masalah (tepat = 3; kurang tepat = 2, tidak tepat = 1) 
 

6 
 

 2 Pelaksanaan 
a.Pengumpulan data/informasi (akurat = 3; kurang akurat = 2; tidak 

akurat = 1) 

12 
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No Aspek yang dinilai Skor 
maks 

b.  Kelengkapan data (lengkap= 3; kurang lengkap = 2; tidak 
lengkap = 1) 

c. Pengolahan/analisis data (sesuai = 3; kurang sesuai = 2; tidak 
sesuai  = 1) 

d.Kesimpulan (tepat = 3; kurang tepat = 2; tidak tepat = 1) 
 

3 Pelaporan hasil 
a. Sistematika laporan (baik = 3; kurang baik = 2; tidak baik = 1) 
b. Penggunaan bahasa (sesuai kaidah= 3; kurang sesuai  kaidah = 

2; tidak sesuai kaidah = 1) 
c. Penulisan/ejaan (tepat = 3; kurang tepat = 2; tidak tepat/banyak 

kesalahan =1)  
d. Tampilan (menarik= 3; kurang menarik= 2; tidak menarik= 1) 

 

12 

Skor maksimal 30 
 

 Nilai Proyek = 4x
maksimumSkor
perolehanSkor

  

 Pada contoh di atas skor maksimal adalah 30 

 Misal perolehan skor  = 15 

 Nilai = 00,24
30
15

x  

 Maka nilai akhir setelah dikonversi menggunakan table 2 adalah 2,00 dengan 

predikat (C) 

 

c. 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. 

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu 

pada satu periode untuk suatu matapelajaran. Pada akhir suatu periode hasil karya 

tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru bersama peserta didik.Berdasarkan 

informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik dapat menilai perkembangan 

kemampuan peserta didik dan terus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio 

dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik melalui karyanya. 

Portofolio peserta didik disimpan dalam suatu folder dan diberi tanggal pembuatan 

sehingga dapat dilihat perkembangan kualitasnya dari waktu ke waktu.  

 

Kriteria tugas pada penilaian portofolio 

1) Tugas sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan diukur. 
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2) Tugas portofolio memuat aspek: judul, tujuan pembelajaran, ruang lingkup belajar, 

uraian tugas, dan kriteria penilaian. 

3) Uraian tugas memuat kegiatan yang melatih peserta didik mengembangkan 

kompetensi dalam semua aspek (sikap, pengetahuan, dan keterampilan). 

4) Uraian tugas bersifat terbuka, dalam arti mengakomodasi dihasilkannya portofolio 

yang beragam isinya. 

5) Kalimat yang digunakan dalam uraian tugas menggunakan bahasa yang komunikatif 

dan mudah dilaksanakan. 

6) Alat dan bahan yang digunakan dalam penyelesaian tugas portofolio  tersedia di 

lingkungan peserta didik dan mudah diperoleh. 

 

Kriteria rubrik untuk portofolio 

1) memuat indikator kunci dari kompetensi dasar yang akan dinilai pencapaiannya 

dengan portofolio. 

2) memuat aspek-aspek penilaian yang macamnya relevan dengan isi tugas portofolio.  

3) memuat kriteria kesempurnaan (tingkat, level) hasil tugas. 

4) mudah untuk digunakan oleh guru dan peserta didik. 

5) menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. 

 

Contoh Penilaian Portofolio 

Mata Pelajaran   : Biologi 

Kelas/Semester : X / 1 

 

Ruang lingkup: 

1. Karya portofolio yang dikumpulkan adalah seluruh hasil laporan praktikum biologi 

kelas X semester 1. 

2. Setiap laporan hasil praktikum dikumpulkan selambat-lambatnya satu minggu 

setelah peserta didik melaksanakan praktikum. 

3. Penilaian karya portofolio terpilih dilaksanakan satu minggu sebelum Ulangan 

Akhir Semester 1. 

 

Uraian tugas portofolio 

1. Buatlah laporan praktikum Biologi untuk seluruh kegiatan praktikum selama 

semester 1. 

2. Penilaian laporan praktikum meliputi: persiapan, pelaksanaan, dan hasil praktik. 
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3. Pilihlah (peserta didik bersama guru)tiga karya portofolio terbaik untuk dinilai. 

 

Rubrik penilaian portofolio laporan praktikum biologi 

Kriteria Skor Indikator 
Persiapan 
(Skor maks = 3) 

3 Pemilihan alat dan bahan tepat 

2 Pemilihan alat atau bahan tepat 

1 Pemilihan alat dan bahan tidak tepat 

 
Pelaksanaan 
(Skor maks = 9) 
a. Rangkaian 

alat 

3 Rangkaian alat tepat dan rapi 

2 Rangkaian alat tepat atau rapi 

1 Rangkaian alat tidak tepat dan tidak rapi 

b. Langkah 
kerja dan 
waktu 
pelaksanaan 

  
3 Langkah kerja dan waktu pelaksanaan tepat 

2 Langkah kerja atau waktu pelaksanaan tepat 

1 Langkah kerja dan waktu pelaksanaan tidak tepat 

c. Keselamatan 
kerja dan 
kebersihan 

  
3 Memperhatikan keselamatan kerja dan kebersihan 

2 Memperhatikan keselamatan kerja atau kebersihan 

1 Tidak memperhatikan keselamatan kerja dan 
kebersihan 

 
Hasil 
(Skor maks = 6) 
a. Pengolahan 

data 

3 Pengolahan data tepat 

2 Pengolahan data kurang tepat 

1 Pengolahan data tidak tepat 

b. Simpulan   
3 Simpulan tepat 

2 Simpulan kurang tepat 

1 Simpulan tidak tepat 

   
Laporan 
(Skor maks = 3) 

3 Tampilan menarik dan bahasa sesuai kaidah 

2 Tampilan menarik atau bahasa sesuai kaidah 

1 Tampilan tidak menarik dan bahasa tidak sesuai 
kaidah 

 

Contoh pengisian format penilaian portofolio 

No Nama Skor untuk Juml 
skor Nilai Persiapan Pelaksanaan Hasil Laporan 

1 Adi 3 7 5 2 17 3.24 
2 …       
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Keterangan: 

 Nilai Portofolio = 4x
maksimumSkor
perolehanSkor

  

 Pada contoh di atas, skor maksimal  = 3 + 9 + 6+ 3 = 21. 

 Pda table diatas skor perolehan skor  = 17 

 Nilai prtofolio= 24,34
21
17

x  

 Nilai akhir portofolio tersebut setelah dikonversi table 2 adalah 3,33 dengan predikat 

(B+)   

 

B. Pengolahan Nilai 

Hasil penilaian oleh pendidik setiap semester perlu diolah untuk dimasukkan ke dalam laporan 

capaian kompetensi (LCK atau rapor). LCK merupakan gambaran pencapaian kompetensi peserta 

didik dalam setiap semester. Pengolahan yang dimaksud dengan cara input data nilai ke dalam 

formula yang dibuat dan dikembangkan oleh masing-masing sekolah berdasarkan peraturan yang 

berlaku. 

 

1. Capaian Kompetensi Pengetahuan 

a. Penilaian Pengetahuan dilakukan oleh Guru mata pelajaran (Pendidik), terdiri atas: nilai 

proses (Nilai Harian) = NH; nilai Ulangan Tengah Semester = NTS; dan Nilai Ulangan 

Akhir Semester = NAS. 

b. Nilai Harian (NH) dapat dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, atau penugasan setiap 

kompetensi dasar (KD) sesuai dengan karakteristik KD tersebut.  

c. Rerata Nilai Harian (RNH) diperoleh dari rerata hasil Tes Tulis, Tes Lisan, dan 

Penugasan setiap Kompetensi Dasar (KD). 

d. Capaian Kompetensi Pengetahuan merupakan rerata atau menggunakan bobot dari 

data RNH, NTS, dan NAS. Penentuan besarnya bobot pada masing-masing RNH, NTS, 

dan NAS  merupakan kebijakan satuan pendidikan yang dirumuskan bersama dengan 

dewan guru. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi satuan pendidikan 

dalam menentukan besarnya bobot adalah: a). tingkat cakupan kompetensi yang diukur; 

b). Konsistensi dan kontinuitas pengukuran pencapaian kompetensi; c). Keakuratan 

pengukuran pelaksanaan masing-masing ulangan; dan d). Pemenuhan kompetensi secara 

bertahap dan menyeluruh. Dalam LCK, capaian kompetensi pengetahuan diisi angka 

menggunakan skala 1 – 4, dengan dua desimal dan diberi predikat D s.d A dengan 

menggunakan interval sebagai berikut: 
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Interval Predikat Nilai Kompetensi 
3.66  <  x  <  4.00 A 4.00 
3.33  <  x  <  3.66 A- 3.66 
3.00  <  x  <  3.33 B+ 3.33 
2.66  <  x  <  3.00 B 3.00 
2.33  <  x  <  2.66 B- 2.66 
2.00  <  x  <  2.33 C+ 2.33 
1.66  <  x  <  2.00 C 2.00 
1.33  <  x  <  1.66 C- 1.66 
1.00  <  x  <  1.33 D+ 1.33 
0.00    x    1.00  D 1.00 

 

Contoh pengisian format pengolahan Capaian Kompetensi Pengetahuan 

Mata Pelajaran  : Matematika              

Kelas/Semester  : X/I 

 
No 

Nama 
peserta 
didik 

Nilai Harian R 
NH 

N 
TS 

N 
AS NA 

LCK 
(Rapor) 

KD 
3.1 

KD 
3.2 

KD 
3.3 

dst Angka Pred 

1 Adi 3.00 3.33 3.00 … 3.11 3.00 2.66 2.92 3.00 B 

2 …           

 
  Keterangan: 

 RNH diperoleh dari rerata UH 

 Nilai Akhir (NA) diperoleh dengan rumus:  

Nilai Akhir (NA) = 3
NASNTSRNH 

  

 Nilai Akhir = 92,2
3

66,2311,3



 

 Nilai akhir 2,92 dikonversi dengan table diatas , maka nilai LCK adalah 3,00 
dengan predikat B 

 
 
2. Capaian Kompetensi Keterampilan 

a. Penilaian Keterampilan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran (Pendidik), terdiri atas: 

Nilai Praktik, Nilai Proyek, dan Nilai Portofolio 

b. Capaian kompetensi keterampilan bukan rerata melainkan nilai MODE atau modus 

yaitu nilai yang sering  muncul baik nilai praktik (NPr), nilai proyek (NPy), maupun 

nilai portofolio (NPo). Dalam LCK, capaian kompetensi keterampilan diisi angka 

menggunakan skala 1 – 4, dengan dua angka dinelakang koma dan diberi predikat D s.d 

A dengan menggunakan interval sebagai berikut: 
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Interval Predikat Nilai Kompetensi 
3.66  <  x  <  4.00 A 4.00 
3.33  <  x  <  3.66 A- 3.66 
3.00  <  x  <  3.33 B+ 3.33 
2.66  <  x  <  3.00 B 3.00 
2.33  <  x  <  2.66 B- 2.66 
2.00  <  x  <  2.33 C+ 2.33 
1.66  <  x  <  2.00 C 2.00 
1.33  <  x  <  1.66 C- 1.66 
1.00  <  x  <  1.33 D+ 1.33 
0.00    x    1.00  D 1.00 

 

Contoh pengisian format pengolahan capaian kompetensi keterampilan 

Mata Pelajaran : Fisika     

Kelas/Semester : X/I 

No 
Nama 
peserta 
didik 

Nilai Keterampilan  
NA 

LCK (Rapor) 
Praktik Proyek Portofolio Angk Pred 

1 2 3 1 2 1 2    
1 Adi 2.60 3.00 … 3.00 … 3.00 3,33 3.00 3.00 B 

2 …           

 

  Keterangan: 

 Nilai akhir adalah nilai yang sering muncul (MODE) 
 Nilai yang sering muncul pada table tsb adalah 3,00, maka nilai akhir adalah 3,00  
 Kemudian  nilai 3,00 dikonversi dengan table diatas, maka nilai akhir LCK 

adalah 3,00 dengan predikat B 

 
3. Penilaian Sikap 

a. Sikap (spiritual dan sosial) untuk Laporan Capaian Kompetensi (LCK) atau rapor terdiri 

atas sikap dalam mata pelajaran dan sikap antarmata pelajaran. 

b. Capaian kompetensi sikap dalam mata pelajaran diisi oleh setiap guru mata pelajaran, 

yang merupakan profil secara umum berdasarkan rangkuman hasil pengamatan guru, 

penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, dan jurnal, selama satu semester, diisi secara 

kualitatif dengan predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), atau Kurang (K).  

c. Nilai akhir sikap tidak berdasarkan rerata dari data melainkan mode atau modus, yaitu 

berdasarakan data atau nilai sikap yang sering muncul. 
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Contoh Pengolahan Capaian Kompetensi Sikap Spiritual (KI-1) dan Sikap Sosial (KI-2) 

dalam mata pelajaran. 

 

Mata pelajaran : Bahasa Inggris   

Kelas/Semester : X/1 

No Nama 

Hasil observasi 
sikap Profil 

sikap 
secara 
umum 
hasil 

observasi 

Sikap berdasarkan 
LCK (Rapor)  
Sikap spiritual 

(KI-1) dan sikap 
sosial (KI-2) 
dalam mapel 

Se
m

an
ga

t 
be

la
ja

r 

Sa
nt

un
 

Pe
du

li 

Pe
ni

la
ia

n 
di

ri 

Pe
ni

la
ia

n 
an

ta
rp

es
di

k 

Ju
rn

al
 

1 Adi B B C B B B C B 

 

Keterangan: 

 Jika nilai sikap observasi cukup banyak, maka nilai akhir sikap observasi dapat 

ditentukan berdasarkan modus pada nilai observasi (semangat belajar, santun, dan 

peduli, dll).   

 Nilai yang sering muncul pada penilaian pada table tersebut adalah B, maka nilai 

akhir sikap pada LCK adalah B.  

 Deskripsi Capaian Kompetensi Sikap pada mata pelajaran Bahasa Inggris adalah: 

Sikapnya baik, mulai konsisten menunjukkan semangat belajar serta santun dalam 

berperilaku dan bertutur kata dengan guru dan teman, namun sikap kepedulian dalam 

berkomunikasi interpersonal perlu ditingkatkan. 

 

d. Capaian kompetensi sikap antarmata pelajaran diisi oleh wali kelas setelah berdiskusi 

dengan semua guru mata pelajaran, disimpulkan secara utuh dan dinyatakan secara 

deskripsi koherensi.  

Rambu-rambu penilaian sikap antarmata pelajaran: 

1) Penilaian Sikap antar Mata Pelajaran adalah kesimpulan dari sikap keseluruhan 

dalam mata pelajaran yang diputuskan melalui rapat koordinasi bersama dengan 

guru mapel dan wali kelas  

2) Deskripsi memuat uraian secara naratif pencapaian kompetensi sikap sesuai dengan  

KI dan  KD setiap mata pelajaran  

3) Deskripsi sikap pada setiap mata pelajaran menguraikan kelebihan sikap peserta 

didik, dan sikap yang masih perlu ditingkatkan.  
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4) Deskripsi sikap antarmata pelajaran menjadi tanggung jawab wali kelas melalui 

analisis nilai sikap setiap mata pelajaran dan  diskusi secara periodik dengan guru 

mapel  

Tahapan pengolahan nilai sikap antarmata pelajaran: 

1) Penilaian dilakukan oleh seluruh guru mapel dan dikoordinasi oleh wali kelas  

2) Proses penilaian dilakukan melalui analisis sikap setiap mapel dan didiskusikan 

secara berkala antar guru  

3) Guru mata pelajaran menyerahkan skor akhir (nilai kualitatif dan deskripsi sikap) 

pada wali kelas 

4) Wali kelas melakukan analisa untuk mendapatkan kesimpulan nilai sikap antamata 

pelajaran dalam bentuk deskripsi.  

Contoh Pengolahan Capaian Kompetensi Sikap Spiritual (KI-1) dan Sikap Sosial (KI-2) 

antarmata pelajaran. 

Kelas/Semester:  X/1 

 
No 

 
Nama 

Sikap (KI-1 dan KI-2)   
dalam mata pelajaran Sikap spiritual (KI-1) dan sikap 

sosial (KI-2) antarmapel 1 2 3 4 .. .. .. 15 
 
1 

 
Adi 

 
SB 

 
B 

 
B 

 
C 

 
B 

 
B 

 
SB 

 
C 

Adi sudah menunjukkan sikap 
mengamalkan ajaran agamanya,  
mulai konsisten    menerapkan 
sikap santun, jujur dan 
kerjasama, namun masih perlu 
ditingkatkan lagi sikap percaya 
diri dan kepedulian terhadap 
lingkungan. 

2 ……..          
 

 Keterangan:  

 Kolom (1) pada sikap spiritual (KI-1) dan sosial (KI-2) adalah skor penilaian sikap 

KI-1 dan KI-2  mata pelajaran Agama dan Budi Pekerti 

 Kolom (2) pada sikap spiritual (KI-1) dan sosial (KI-2) adalah skor penilaian sikap 

KI-1 dan KI-2  mata pelajaran PPKn, dst 

 Deskripsi yang ditulis menggunakan kata atau kalimat yang santun bersifat mendidik 

dan memotivasi peserta didik. 

 Kolom terakhir adalah kesimpulan yang diambil wali kelas dari skor sikap seluruh 

MP dan dirangkum berisi tentang kelebihan (menonjol) yaitu sangat baik dalam 

menjalankan ajaran agamanya dan baik (mulai konsisten) dalam menerapkan sikap 

santun, jujur dan kerjasama serta perlu peningkatan kepedulian terhadap lingkungan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Pembelajaran di SMA 

menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach) untuk mengarahkan peserta didik mencapai 

kompetensi yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mengukur ketercapaian 

ketiga ranah tersebut dilakukan penilaian autentik (authentic assessment) yang dilakukan mulai dari 

masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran. 

 

Penilaian dilakukan dengan tes dan non-tes melalui observasi/pengamatan, penilaian diri (self 

assessment), penilaian antarpeserta didik (peer assessment), ulangan, penugasan, ujian, proyek, dan 

portofolio. Instrumen penilaian dapat berupa perangkat tes yang berisi butir-butir soal, daftar cek 

(check list) atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, dan jurnal. Instrumen penilaian 

harus memenuhi persyaratan substansi/materi, konstruksi, dan bahasa. 

 

Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, serta pemerintah dan/atau lembaga mandiri, 

menggunakan acuan kriteria atau acuan patokan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip: sahih, objektif, 

terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, dan 

edukatif.  

 

Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses dan kemajuan 

belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penilaian oleh satuan 

pendidikan dilakukan untuk pemetaan dan menilai pencapaian kompetensi peserta didik di tingkat 

satuan pendidikan. Penilaian oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri dilakukan untuk pemetaan 

dan menilai kompetensi peserta didik secara nasional. 

 

Hasil penilaian dilaporkan secara berkala, objektif, akuntabel, dan informatif dalam bentuk nilai dan 

deskripsi pada format Laporan Capaian Kompetensi (LCK), kepada peserta didik, orangtua/wali 

peserta didik, dan dinas pendidikan.  
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Lampiran 1: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 
717/D/Kep/2013 tentang Bentuk dan Tatacara Penyusunan Laporan Capaian 
Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 
 

KEPUTUSAN 
DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN MENENGAH 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 

NOMOR : 717/D/Kep/201312/C/KEP/TU/2013/C/KEP/TU/2006 
 

TENTANG 
 

BENTUK DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN  
CAPAIAN KOMPETENSIPESERTA DIDIK  

SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH 
 

DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN MENENGAH, 
 
 

Menimbang : a. bahwa perkembangan hasil belajar peserta didik perlu dituangkan dalam 
suatu bentuk Laporan Capaian Kompetensi; 

 
  b. bahwa sehubungan dengan butir a dipandang perlu menetapkan Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah tentang Bentuk dan Tata Cara 
Penyusunan Laporan Capaian KompetensiPeserta Didik Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301); 

 
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 
 

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia; 

 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 19 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan; 
 

7. Keputusan Presiden RINomor:78/M/Tahun 2013tentang Pengangkatan 
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah; 
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8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2006 tentang 
Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen 
Pendidikan Dasar dan Menengah; 

 
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

 
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 54 Tahun 2013 

tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 

 
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;  
 

13. Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaanNomor 66 Tahun 2013 
tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

 
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 

tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

 
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 

tentang Implementasi Kurikulum;  
 

16. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 
427/D/Kep/Kr/2013 tentang Penetapan SMA dan SMK yang Melaksanakan 
Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2013/2014.  

   
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH 
TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN 
CAPAIAN KOMPETENSIPESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH 
ATAS/MADRASAH ALIYAH 

 
PERTAMA : Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan yang menggunakan Kurikulum Tahun 

2006 menggunakan Laporan Hasil Belajar dengan Keputusan Direktur Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12/C/KEP/TU/2008 Tanggal 12 
Februari 2008;  

   
KEDUA : Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang sudah menggunakan Kurikulum 

2013 menggunakan Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik dengan bentuk 
sebagaimana terlampir; 

   
KETIGA : Untuk menampung ciri daerah, setiap Pemerintah Daerah dapat 

mencantumkan/menambahkan lambang dari ciri khas daerah masing-masing 
dengan mencetak pada sampul Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik; 

 
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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   Ditetapkan di Jakarta 
   Pada tanggal, 9 Oktober 2013 
 
   Direktur JenderalPendidikan Menengah, 

    
   t.t.d 

     
 Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie, M.Eng,  
 NIP.195902191986101001 
 
Tembusan: 
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 
2. Sekretaris JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
3. Inspektorat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaam; 
4. KepalaBadan PSDM Dikbud dan PMP; 
5. Kepala Balitbang Kemdikbud; 
6. Direktur di Lingkungan Ditjen Dikmen; 
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Kemdikbud; 
8. Gubernur seluruh Indonesia; 
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi, seluruh Indonesia; 
10. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, seluruh Indonesia. 
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Lampiran 2: 
 
Lampiran Keputusan Dirjen Dikmen 
No: 717/D/Kep/2013 

 

 

 

 

LAPORAN 

CAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK 

SEKOLAH MENENGAH ATAS 

(SMA) 
 

 

 

 

 

 

Nama Peserta Didik 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA

NISN: …………………….. 
 

………………………………………………….. 
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LAPORAN 
CAPAIAN KOMPETENSIPESERTA DIDIK 

SEKOLAH MENENGAH ATAS 

(SMA) 

 

Nama Sekolah  :  _________________________________ 

NPSN/NSS  :  _________________________________ 

Alamat Sekolah :  _________________________________ 

   _________________________________ 

 Kode Pos _________Telp. ___________ 

Kelurahan  :  ___________________________________ 

Kecamatan  :  ___________________________________ 

Kabupaten/Kota : ___________________________________ 

Provinsi :  ___________________________________ 

Website :  ___________________________________ 

E-mail :  ___________________________________ 
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PETUNJUK PENGGUNAAN 

 

1. Laporan Capaian Kompetensi ini digunakan selama peserta didik mengikuti pembelajaran di 

Sekolah Menengah Atas. 

2. Apabila peserta didik pindah sekolah, Laporan CapaianKompetensi dibawa oleh peserta didik 

yang bersangkutan sebagai bukti pencapaian kompetensi.  

3. Apabila Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik hilang, dapat diganti dengan Laporan 

Capaian Kompetensi Pengganti dan diisi dengan nilai dan deskripsi yang dikutip dari Buku 

Induk Sekolah asal peserta didik dan disahkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan. 

4. Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik ini harus dilengkapi dengan pas foto terbaru ukuran 

3 x 4 cm, dan pengisiannya dilakukan oleh wali kelas. 
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KETERANGAN TENTANG DIRI PESERTA DIDIK 

 
1. Nama Peserta Didik (Lengkap) :  ................................................. 
2. Nomor Induk Siswa Nasional :  ................................................. 
3. Tempat  Tanggal Lahir :  ................................................. 
4. Jenis Kelamin :  ................................................. 
5. Agama :  ................................................. 
6. Status dalam Keluarga :  ................................................. 
7. Anak ke :  ................................................. 
8. Alamat Peserta Didik :  ................................................. 

 :  ................................................. 

9. Nomor Telepon Rumah :  ................................................. 
10. Sekolah Asal :  ................................................. 

11. Diterima di sekolah ini  

 Di kelas :  ................................................. 

 Pada tanggal :  ................................................. 

12.  Nama Orang Tua :  ................................................. 

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

13. Alamat  Orang Tua :  ................................................. 

 :  ................................................. 

Nomor Telepon Rumah :  ................................................. 

14. Pekerjaan Orang Tua :  ................................................. 

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

15. Nama Wali Peserta Didik :  ................................................. 

16.  Alamat Wali Peserta Didik :  ................................................. 

  :  ................................................. 

Nomor Telepon Rumah :  ................................................. 

17. Pekerjaan Wali Peserta Didik :  ................................................. 
 

...................., ................ 20.... 

Kepala Sekolah, 

 

............................................... 
NIP: 

 

 

 

 

 

Pas Foto 
3 x 4 
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Nama Sekolah    :  ................................  Kelas  :  ................................ 
Alamat  :  ................................  Semester :  1 (Satu) 
Nama Peserta Didik :  ................................  Tahun Pelajaran :  ................................ 
Nomor Induk/NISN  :  ................................   
 

CAPAIAN KOMPETENSI 

  MATA PELAJARAN 
Pengetahuan 

(KI-3) 
Keterampilan 

(KI-4) 

Sikap Spiritual dan Sosial  
(KI-1 dan KI-2) 

Dalam Mapel Antarmapel Angka Predikat Angka Predikat 
Kelompok A (Wajib) 1 – 4  1 - 4  SB/ B/ C/ K  

 

 

1 
Pendidikan Agama dan Budi 
Pekerti (Nama Guru) 
 

 
  

   
 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (Nama 
Guru) 

     

3 Bahasa Indonesia (Nama 
Guru)      

4 Matematika (Nama Guru)      

5 Sejarah Indonesia (Nama 
Guru)      

6 Bahasa Inggris (Nama Guru)      
Kelompok B (Wajib) 
1 Seni Budaya (Nama Guru)      

2 Pendidikan Jasmani, Olah 
Raga, dan Kesehatan (Nama 
Guru) 

     

3 Prakarya dan Kewirausahaan 
(Nama Guru) 
 

     

Kelompok C (Peminatan) 
1 …………………….      
2 …………………….      
3 …………………….      
4 …………………….      
5 …………………….      
6 …………………….      

 

Ekstra Kurikuler Keikutsertaan dalam kegiatan 
1. Praja Muda Karana 

(Pramuka)  

2. Dsb.  

 
Ketidakhadiran 

Sakit : ...........  hari 
Izin               : ...........  hari 
Tanpa Keterangan    : ...........  hari 
  
Mengetahui:       ....................., .................... 20.... 
Orang Tua/Wali,      Wali Kelas, 
 
....................................................     .................................................... 
         NIP: 
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Nama Sekolah    :  ................................  Kelas  :  ................................ 
Alamat  :  ................................  Semester :  1 (Satu) 
Nama Peserta Didik :  ................................  Tahun Pelajaran :  ................................ 
Nomor Induk/NISN  :  ................................   
  

DESKRIPSI KOMPETENSI  

MATA PELAJARAN KOMPETENSI CATATAN 

Kelompok A (Wajib) 

1 Pendidikan Agama dan 
Budi Pekerti 

Pengetahuan  

Keterampilan  
Sikap Spiritual dan Sosial  

2 Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan 

Pengetahuan  
 

Keterampilan  
Sikap Spiritual dan Sosial  

3 Bahasa Indonesia 
Pengetahuan  
Keterampilan  
Sikap Spiritual dan Sosial  

4 Matematika 
Pengetahuan  

Keterampilan  
Sikap Spiritual dan Sosial  

5 Sejarah Indonesia 
Pengetahuan  

 Keterampilan  
Sikap Spiritual dan Sosial  

6 Bahasa Inggris 

Pengetahuan  
 

Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  

Kelompok B (Wajib) 

1 Seni Budaya  

Pengetahuan  
 Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  

2 
Pendidikan Jasmani, 
Olah Raga, dan 
Kesehatan  

Pengetahuan  
 Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  

3 Prakarya dan 
Kewirausahaan 

Pengetahuan  
 Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  

Kelompok C (Peminatan) 

1 …………………  
Pengetahuan  

 Keterampilan  
Sikap Spiritual dan Sosial  

2 …………………  

Pengetahuan  
 Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  
 
 3 ………………….. Pengetahuan  
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MATA PELAJARAN KOMPETENSI CATATAN 

Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  

4 …………………. 
Pengetahuan  

 Keterampilan  
Sikap Spiritual dan Sosial  

5 …………………  

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  

6 …………………  

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  
 

 

Mengetahui:       ....................., .................... 20.... 
Orang Tua/Wali,      Wali Kelas, 
 
 
 
....................................................     .................................................... 
         NIP: 
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Nama Sekolah    :  ................................  Kelas  :  ................................ 
Alamat   :  ................................  Semester :  2 (Dua) 
Nama Peserta Didik :  ................................  Tahun Pelajaran :  ................................ 
Nomor Induk/NISN  :  ................................   

CAPAIAN KOMPETENSI 

  MATA PELAJARAN 
Pengetahuan 

(KI-3) 
Keterampilan 

(KI-4) 

Sikap Spiritual dan Sosial (KI-1 dan 
KI-2) 

Dalam Mapel Antarmapel 
Angka Predikat Angka Predikat 

Kelompok A (Wajib) 1 – 4  1 - 4  SB/ B/ C/ K  
1 Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti (Nama Guru) 
 

 

 

    

 2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (Nama 
Guru) 

     

3 Bahasa Indonesia (Nama 
Guru) 

     

4 Matematika (Nama Guru)      
5 Sejarah Indonesia (Nama      
6 Bahasa Inggris (Nama Guru)      

Kelompok B (Wajib) 
1 Seni Budaya (Nama Guru)      

2 Pendidikan Jasmani, Olah 
Raga, dan Kesehatan (Nama 
Guru) 

     

3 Prakarya dan Kewirausahaan 
(Nama Guru) 
 

     

Kelompok C (Peminatan) 
1 …………………….      
2 …………………….      
3 …………………….      
4 …………………….      
5 …………………….      
6 …………………….      

 
Ekstra Kurikuler Keikutsertaan dalam kegiatan 

1. Praja Muda Karana 
(Pramuka)  

2. dst  

 
Ketidakhadiran 

Sakit : ...........  hari 
Izin               : ...........  hari 
Tanpa Keterangan    : ...........  hari 
  
Mengetahui:       ....................., .................... 20.... 
Orang Tua/Wali,      Wali Kelas, 
 
 
....................................................     .................................................... 
         NIP: 
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Nama Sekolah    :  ................................  Kelas  :  ................................ 

Alamat  :  ................................  Semester :  2 (Dua) 

Nama Peserta Didik :  ................................  Tahun Pelajaran :  ................................ 

Nomor Induk/NISN  :  ................................   

 
DESKRIPSI  KOMPETENSI  

MATA PELAJARAN KOMPETENSI CATATAN 

Kelompok A (Wajib) 

1 Pendidikan Agama dan 
Budi Pekerti 

Pengetahuan  

Keterampilan  
Sikap Spiritual dan Sosial  

2 Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan 

Pengetahuan  
 

Keterampilan  
Sikap Spiritual dan Sosial  

3 Bahasa Indonesia 
Pengetahuan  
Keterampilan  
Sikap Spiritual dan Sosial  

4 Matematika 
Pengetahuan  

Keterampilan  
Sikap Spiritual dan Sosial  

5 Sejarah Indonesia 
Pengetahuan  

 Keterampilan  
Sikap Spiritual dan Sosial  

6 Bahasa Inggris 

Pengetahuan  
 

Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  

Kelompok B (Wajib) 

1 Seni Budaya  

Pengetahuan  
 Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  

2 
Pendidikan Jasmani, 
Olah Raga, dan 
Kesehatan  

Pengetahuan  
 Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  

3 Prakarya dan 
Kewirausahaah 

Pengetahuan  
 Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  

Kelompok C (Peminatan) 

1 …………………  
Pengetahuan  

 Keterampilan  
Sikap Spiritual dan Sosial  

2 …………………  Pengetahuan  
 Keterampilan  
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MATA PELAJARAN KOMPETENSI CATATAN 

Sikap Spiritual dan Sosial  
 
 

3 ………………….. 

Pengetahuan  
Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  

4 …………………. 
Pengetahuan  

 Keterampilan  
Sikap Spiritual dan Sosial  

5 …………………  

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  

6 …………………  

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sikap Spiritual dan Sosial  
 

 
 

Wali kelas 

 

............................................ 
NIP: ....................................     
 

 

 

Orang Tua/Wali,       

 

 

.............................. 
   

 

 

 

 

 

    

  Keputusan: 

Berdasarkan hasil yang dicapai pada     
semester 1 dan 2, peserta didik ditetapkan 
naik ke kelas  ............... (...........................) 
tinggal di kelas  ............ (...........................) 

 
 
..................................., ........................20...... 

 

Kepala Sekolah 

 

.............................. 
NIP. 
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KETERANGAN PINDAH SEKOLAH 

 
NAMA PESERTA DIDIK : ................................... ................ 

KELUAR 

Tanggal Kelas yang 
Ditinggalkan 

Sebab-sebab Keluar atau 
Atas Permintaan (Tertulis) 

Tanda Tangan dan Nama 
Kepala Sekolah, Stempel 

Sekolah, Tanda Tangan dan 
nama 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 

2 

3 

4 

 

 

 

 

Nama Peserta Didik 

Nomor Induk/NISN 

Nama Sekolah Asal 

Masuk di Sekolah ini: 

a. Tanggal 

b. Di Kelas 

c. Tahun Pelajaran 

 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

 

........................, .... .......... 
 

Kepala Sekolah, 
 
 
 
 
 
...... ........................ 
NIP: ....................... 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

Nama Peserta Didik 

Nomor Induk/NISN 

Nama Sekolah Asal 

Masuk di Sekolah ini: 

a. Tanggal 

b. Di Kelas 

c. Tahun Pelajaran 

 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

 

........................, .... .......... 
 

Kepala Sekolah, 
 
 
 
 
 
...... ........................ 
NIP: ....................... 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

Nama Peserta Didik 

Nomor Induk/NISN 

Nama Sekolah Asal 

Masuk di Sekolah ini: 

a. Tanggal 

b. Di Kelas 

c. Tahun Pelajaran 

 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

.................. ......................... . 

 

........................, .... .......... 
 

Kepala Sekolah, 
 
 
 
 
 
...... ........................ 
NIP: ....................... 
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CATATAN PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI 

 

Nama Peserta Didik : ………………………………………………. 

Nama Sekolah : ………………………………………………. 

Nomor Induk/NISN : ………………………………………………. 

 

No. Prestasi yang pernah dicapai 

 _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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CARA PENGISIAN LAPORAN CAPAIAN KOMPETENSI 

PESERTA DIDIK SMA 

 

1. Halaman Cover diisi nama peserta didik dan nomor induk siswa nasional (NISN).  

2. Pada lembar Keterangan Diri Peserta Didik diisi lengkap dengan sebenarnya kemudian 

dilengkapi pas foto peserta didik terbaru berukuran 3 x 4 dan selajutnya ditandatangani 

Kepala Sekolah. 

3. Pengisian Lembar CAPAIAN KOMPETENSI 

a. Identitas sekolah dan identitas peserta didik diisi lengkap.  

b. Pada kolom Pengetahuan dan Keterampilan diisi perolehan nilai dari setiap guru mata 

pelajaran yang berupa angka sesuai formulasi nilai rapor yang berlaku di sekolah 

(menggunakan skala 1 s.d 4) dan kode huruf (predikat D s.d A). 

Penilaian A, B, C, dan D sebagai berikut: 

Predikat Indikator 

A Menguasai seluruh kompetensi dengan kualitas melebihi yang 
diharapkan 

B Menguasai seluruh kompetensi pada tingkat  kriteria minimum yang 
dipersyaratkan 

C Menguasai sebagian besar kompetensi, tetapi ada satu atau dua 
kompetensi penting yang belum dikuasai 

D Tidak kompeten 

 

c. Konversi nilai pengetahuan dan keterampilan menggunakan tabel sebagai berikut: 

Konversi Nilai Akhir  Predikat 
(Pengetahuan & 
Keterampilan) Interval Skala 1 - 4 

3.66  x  4.00  4.00 A 
3.33  x  3.66  3.66 A- 
3.00  x  3.33  3.33 B+ 
2.66  x  3.00  3.00 B 
2.33  x  2.66  2.66 B- 
2.00  x  2.33  2.33 C+ 
1.66  x  2.00  2.00 C 
1.33  x  1.66  1.66 C- 
1.00  x  1.33  1.33 D+ 
0.00  x  1.00  1.00 D 

 

d. Kolom Sikap Spiritual dan Sosial (KI-1 dan KI-2) dalam Mata pelajaran diisi dengan nilai 

kualitatif: Sangat Baik (SB),  Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) menggunakan 

indikator sebagai berikut: 
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Predikat Indikator 

SB Sudah konsisten (selalu berperilaku) sesuai yang diharapkan 
B Mulai konsisten (sering berperilaku) sesuai yang diharapkan 

C Belum konsisten (kadang-kadang berperilaku) sesuai yang 
diharapkan 

K Tidak konsisten (tidak pernah berperilaku) sesuai yang diharapkan 

 

e. Konversi nilai sikap mata pelajaran menggunakan tabel sebagai berikut: 

Interval Sikap 
3.33  x  4.00  SB 

2.33  x  3.33  B 

1.33  x  2.33  C 

0.00  x  1.33  K 

f. Kolom sikap spiritual dan sosial (KI-1 dan KI-2) antarmapel berisi tentang kesimpulan 

dari sikap keseluruhan dalam mata pelajaran yang diputuskan melalui rapat koordinasi 

bersama guru mata pelajaran dan wali kelas. Deskripsi memuat uraian secara naratif 

pencapaian kompetensi sikap sesuai dengan  KI dan  KD setiap mata yang menguraikan 

kelebihan sikap peserta didik, dan sikap yang masih perlu ditingkatkan. Deskripsi sikap 

antarmata pelajaran termasuk penulisannya menjadi tanggung jawab wali kelas melalui 

analisis nilai sikap setiap mata pelajaran dan  diskusi secara periodik dengan guru mapel.  

g. Kelompok C (Peminatan) 

 Nomor 1 – 4 diisi mata pelajaran yang sesuai dengan kelompok peminatan yang dipilih 

peserta didik. Nomor 5 – 6 diisi mata pelajaran lintas minat dan/atau pendalaman sesuai 

dengan pilihan peserta didik.    

h. Ekstra kurikuler diisi dengan ekstra kurikuler wajib dan pilihan. Ekstra kurikuler wajib 

berupa Kepramukaan  dan pilihan disesuaikan dengan pilihan  peserta didik memilih yang 

disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sekolah. Kualifikasi sangat memuaskan atau 

memuaskan disertai penjelasan mengenai prestasi dan keikutsertaan dalam berbagai 

kegiatan yang dilakukan peserta didik. Penjelasan ini diperoleh dari guru pembina/pelatih 

ekstra kurikuler. 

i. Kolom ketidakhadiran diisi rekapitulasi ketidakhadiran peserta didik (sakit, izin, dan 

tanpa keterangan) selama kegiatan pembelajaran berlangsung satu semester dari wali 

kelas. 

j. Diisikan nama kota dan tanggal, bulan, serta tahun diterbitkannya rapor.  

k. Dilengkapi dengan tanda tangan dan nama wali kelas, serta NIP (jika ada). 
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l. Nama dan tanda tangan orangtua/wali harus diisi setelah orangtua/wali peserta didik 

menerima laporan capaian kompetensi (rapor) putera/puterinya. 

 

4. Lembar DESKRIPSI KOMPETENSI 

a. Diisi identitas sekolah dan peserta didik. 

b. Kolom catatan untuk kompetensi pengetahuan diisi dengan capaian KD dari KI-3 (yang 

menonjol) dan KD yang perlu ditingkatkan pada setiap mata pelajaran.  

c. Kolom catatan untuk kompetensi keterampilan diisi dengan capaian KD dari KI-4 (yang 

menonjol) dan KD yang perlu ditingkatkan pada setiap mata pelajaran.  

d. Kolom catatan untuk kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial diisi dengan capaian 

KD dari KI-1 dan KI-2 (yang menonjol) dan KD yang perlu ditingkatkan pada setiap 

mata pelajaran.  

e. Diisikan nama kota dan tanggal, bulan, serta tahun diterbitkannya rapor.  

f. Dilengkapi dengan tanda tangan dan nama wali kelas, serta NIP (jika ada). 

g. Nama dan tanda tangan orangtua/wali harus diisi setelah orangtua/wali peserta didik 

menerima laporan capaian kompetensi putera/puterinya. 

h. Untuk kelas X semester 2 (dua) pada kotak Keputusan, jika peserta didik naik kelas, 

setelah kata naik ke kelas diisi XI (sebelas) dan dicoret kata tinggal di kelas. Atau 

sebaliknya, jika peserta didik tidak naik kelas,  kata naik ke kelas dicoret, dan setelah 

kata tinggal di kelas diisi X (sepuluh). Selanjutnya diisikan nama kota dan tanggal, 

bulan, serta tahun diterbitkannya rapor, dilengkapi tanda tangan kepala sekolah dan NIP 

(jika ada), serta dibubuhi stempel sekolah. 

i. Kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh  satuan pendidikan berdasarkan karakteristik dan 

kebutuhan setiap satuan pendidikan masing-masing., melalui rapat dewan pendidik. 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kriteria kenaikan kelas agar 

memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut: 

1) Waktu pelaksanaan kenaikan kelas 

2) Keikutsertaan pembelajaran 

3) Ketuntasan hasil belajar peserta didik baik semester ganjil maupun semester genap 

4) Kehadiran peserta didik 

5) Konsekuensi tidak naik kelas  

6) Deskripsi bahwa setiap mata pelajaran memiliki kedudukan sama penting sehingga 

tidak ada mata pelajaran eksklusif   

  

Contoh : 

Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
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1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun 

pelajaran yang diikuti. 

2) Tidak terdapat 3 mata pelajaran atau lebih, pada kompetensi pengetahuan, 

keterampilan, dan/atau sikap yang belum tuntas/belum baik pada semester kedua. 

3) Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari 

efektif 

4) Ketentuan lain dapat ditambah sesuai ketentuan sekolah 

5. Keterangan pindah sekolah (Keluar) diisi sebagai berikut. 

a. Nama peserta didik diisi lengkap. 

b. Tanggal ditetapkannya keluar dari sekolah.  

c. Kelas yang ditinggalkan pada saat keluar dari sekolah. 

d. Alasan keluar dari sekolah. 

e. Nama kota, tanggal, bulan, dan tahun keluar sekolah. Tanda tangan dan nama kepala 

sekolah yang ditinggalkan, NIP (jika ada), dan dibubuhi stempel sekolah.  

f. Pengesahan kepindahan keluar sekolah dikuatkan dengan tanda tangan dan nama orang 

tua/wali peserta didik. 

6. Keterangan pindah sekolah (Masuk) diisi sebagai berikut. 

a. Nama peserta didik diisi lengkap. 

b. Nomor 1, 2, dan 3 diisi identitas peserta didik (nama, nomor induk, dan nama sekolah asal) 

denganlengkap. 

c. Nomor 4 Masuk di sekolah ini diisi sekolah yang baru. Tanggal diisi mulai (pertama kali) 

peserta didik diterima di sekolah yang baru. Di kelas diisi kelas peserta didik diterima di 

sekolah yang baru. Tahun pelajaran diisi tahun pelajaran yang sedang berjalan pada waktu 

peserta didik di terima di sekolah yang baru. 

d. Nama kota tempat sekolah yang baru, tanggal, bulan, dan tahun diterima di sekolah yang 

baru. Tanda tangan dan nama kepala sekolah, NIP (jika ada) dan dibubuhi stempel sekolah.  

7. Catatan prestasi yang pernah dicapai diisi sebagai berikut. 

1. Identitas peserta didik (Nama, nama sekolah, NISN). 

2. Catatan  prestasi yang menonjol baik pada bidang akademik maupun non-akademik yang 

belum pernah dilaporkan.  

3. Prestasi yang dicatat adalah prestasi yang diraih baik akademis maupun non-akademis pada 

kejuaraan tingkat minimal kabutan/kota.  

8. Penulisan LCK (Rapor) disarankan memanfaatkan teknologi agar  lebih jelas, rapih, efektif, 

efisien, dan mempermudah dalam pengelolaan penilaian. 
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CONTOH PENGISIAN  

Nama Sekolah  :  SMA Cipete    Kelas   :  X 
Alamat   :  Kebayoran Baru  Semester  :  1 (Satu)  

                                                    Jakarta Selatan    Tahun Pelajaran :  2013-2014  
Nama Peserta Didik :  Gilang Permata    

Nomor Induk/NISN     :  9970465357   
 

CAPAIAN KOMPETENSI      

MATA PELAJARAN Pengetahuan 
(KI-3) 

Keterampilan 
(KI-4) 

Sikap Spiritual dan Sosial         
(KI-1dan KI-2) 

dalam 
mapel antarmapel 

Kelompok A  (Wajib)  

Peserta didik  
sudah 
menunjukkan 
sikap 
mengamalkan 
ajaran agamanya,  
konsisten    
menerapkan 
sikap santun, 
jujur dan 
kerjasama, 
namun masih 
perlu ditingkat-
kan lagi sikap 
percaya diri dan 
kepedulian 
terhadap 
lingkungan. 

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 
Nama guru : Achmad Syukur, S.Ag 4.00 A 3.66 A- SB 

2 
Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
Nama guru: Drs. Widodo 

3.66 A- 3.33 B+ B 

3 Bahasa Indonesia 
Nama guru: Indrawati, S.Pd, 4.00 A 4.00 A SB 

4 Matematika 
Nama guru: Irawan, M.Pd 3.66 A- 3.00 B B 

5 Sejarah Indonesia 
Nama guru: Ana Rosida, S.Pd, MM 3.00 B 3.33 B+ B 

6 Bahasa Inggris 
Nama guru: Safrida, S.Pd 3.66 A- 3.66 A- SB 

Kelompok B (Wajib) 

1 Seni Budaya 
Nama guru: Alia, S.Pd 3.33 B+ 3.00 B C 

2 
Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan 
Kesehatan 
Nama guru: Indra S, M.Pd 

3.33 B+ 4.00 A B 

3 Prakarya dan Kewirausahaan 
Nama guru: Drs. Rizki 2.66 B- 2.33 C+ B 

Kelompok C(Peminatan) 

1 Matematika 
Nama guru: Iwan, M.Pd 3.66 A- 3.00 B B 

2 Biologi 
Nama guru: Otong, M.Pd 3.33 B+ 2.66 B- B 

3 Fisika 
Nama guru: Nursyam, M.Pd 4.00 A 3.66 A- SB 

4 Kimia 
Nama guru: Agus H, M.Pd 3.66 A- 3.33 B+ B 

5 Ekonomi 
Nama guru: Ridwan, S.Pd 3.00 B 3.00 B B 

6 Bahasa Mandarin 
Nama guru: Rosita, M.Pd 3.66 A- 4.00 A SB 
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Ekstra Kurikuler Keikutsertaan dalam kegiatan 

1. Praja Muda Karana (Pramuka) Memuaskan. Aktif dalam Perkemahan Wirakarya dan 
Raimuna Cabang Jakarta Selatan   

2. Palang Merah Remaja (PMR) 
Sangat memuaskan. Mengikuti lomba-lomba PMR, aktif 
dalam kegiatan bulan dana PMI dan membantu korban 
banjir di daerah Pondok Karya. 

  
Ketidakhadiran 

Sakit : 1 hari 
Izin               : -  hari 
Tanpa Keterangan    : -  hari 
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Nama Sekolah  :  SMA Cipete    Kelas   :  X 
Alamat   :  Kebayoran Baru  Semester  :  1 (Satu)  

                                               Jakarta Selatan    Tahun Pelajaran :  2013-2014  
Nama Peserta Didik :  Gilang Radhityawan    

Nomor Induk/NISN     :  9970465357   
 

DESKRIPSI 

No. Mata Pelajaran Kompetensi Catatan 
Kelompok A (Wajib) 

1. Pendidikan Agama dan 
Budi Pekerti 

Pengetahuan Baik, sudah memahami seluruh 
kompetensi, terutama sangat baik dalam 
memahami makna mujahadah an-nafs. 
Terus berlatih agar lebih baik dalam 
kompetensi yang lain. 

Keterampilan Sudah terampil dalam hafalan sebagian 
besar surat-surat yang ditentukan, 
namun masih perlu banyak berlatih 
dalam hafalan Q.S.An-Nur(24):2. 

Sikap Spiritual dan 
Sosial 

Sudah baik mengamalkan agama yang 
dianutnya, konsisten menunjukkan  
sikap jujur dan hormat kepada 
guru,namun kontrol dirinya perlu 
ditingkatkan. 
 

2. ....   
Kelompok B (Wajib) 
1. ....   
2. Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan 
Kesehatan 

 
 

Pengetahuan Sudah memahami sebagian besar 
konsep keterampilan, kecuali  
peranaktivitasfisikdalam 
pencegahanpenyakitdanpengurangan 
biayaperawatankesehatan. Perlu lebih 
tekun dalam memahami 
peranaktivitasfisikdalam 
pencegahanpenyakitdanpengurangan 
biayaperawatankesehatan. 

 
  Keterampilan Sudah menguasai keterampilan 

permainan dan atletik, terutama 
mempraktikkan teknik dasar atletik 
(jalan cepat, lari, lompat dan lempar) 
dengan menekankan gerak dasar 
fundamentalnya. Dapat diikutsertakan 
dalam lomba OOSN tingkat kota. 
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No. Mata Pelajaran Kompetensi Catatan 
  Sikap Spiritual dan 

Sosial 
Sudah menunjukkan kesadaran 
mewujudkan rasa syukur.  Sudah 
menunjukkan usaha maksimal dalam 
setiap aktivitas gerak jasmani, sportif 
dalam bermain, namun masih perlu 
peningkatan dalam menghargai 
perbedaan.  
 

Kelompok C (Peminatan) 
1 Matematika .... .... 

2 Biologi 

Pengetahuan Sudah memahami berbagai tingkat 
keaneka-ragaman hayati, namun kurang 
memahami dampak perubahan 
lingkungan terhadap kehidupan. Perlu 
melakukan pengamatan lingkungan 
untuk meningkatkan pemahaman 
mengenai dampak perubahan 
lingkungan terhadap kehidupan.   
 

Keterampilan Sudah memiliki kompetensi 
keterampilan ilmiah dalam memecahkan 
permasalahan biologi, namun kurang 
memperhatikan aspek keselamatan 
kerja. Perlu lebih teliti memperhatikan 
aspek keselamatan kerja dalam 
melakukan kegiatan praktik baik di 
dalam maupun di luar ruang 
laboratorium biologi.  
 

Sikap Spiritual dan 
Sosial 

Sudah menunjukkan kepedulian 
terhadap masalah lingkungan hidup dan 
berperilaku ilmiah (tekun, teliti, jujur 
menyajikan data dan fakta), namun 
kurang percaya diri  dalam  mengajukan 
pertanyaan dan berargumentasi secara 
lisan. Perlu berlatih meningkatkan 
kepercayaan diri untuk berani 
berargumentasi secara lisan. 
 

3 Fisika .... .... 
4 Kimia .... .... 

5 Ekonomi 

Pengetahuan Sudah memiliki kompetensi 
menganalisis dan mengatasi 
permasalahan ekonomi, namun kurang 
memahami konsep manajemen. Perlu 
meningkatkan pemahaman tentang 
manajemen. 

Keterampilan Sudah terampil melakukan 
penelitiantentangpasardan 
terbentuknyahargapasardalam 
perekonomian, namun kurang 
terampil menerapkan konsep 
manajemen. Perlu berlatih 
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No. Mata Pelajaran Kompetensi Catatan 
menerapkan konsep manajemen di 
sekolah, misalnya mengelola 
koperasi siswa.  
 

Sikap Spiritual dan 
Sosial 

Sudah menunjukkan pengamalan agama 
dalam memanfaatkan produk bank. 
Sudah konsisten berperilaku jujur, 
tanggung jawab, dan peduli terhadap 
masalah ekonomi.  
 

6 Bahasa Mandarin .... .... 
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CATATAN PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI 

 

Nama Peserta Didik : Gilang Radhityawan 

Nama Sekolah : SMA Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Nomor Induk/NISN : 9970465357 

No. Prestasi yang pernah dicapai 

1 Mendapat medali perak dalam Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMP tingkat 

Nasional tahun 2013. 

2 Finalis dalam ajang pencarian bakat yang diselenggarakan oleh sebuah televisi 

swasta tahun 2013. 

3 Meraih juara II (tim) lomba halang rintang PMR tingkat provinsi DKI Jakarta tahun 

2013. 

 

 

 

 


