
1 
 

ASESMEN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU DI 

ERA MERDEKA BELAJAR 

 

 

 

 

Oleh: 

Prof. Dr. I Gede Sudirtha, S.Pd., M.Pd. 

 

 

 

 

 

 

Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga  

Jurusan Teknologi Industri  

Fakultas Teknik dan Kejuruan  

Universitas Pendidikan Ganesha  

 



 



2 
 

Om Swastyastu,  

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,  

Namo Budhaya,  

Salam Kebajikan,  

Salam sejahtera untuk kita semua,  

Salam Harmoni.  

Yang terhormat,  

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Wakil Rektor 

I, wakil Rektor II, wakil Rektor III Universitas 

Pendidikan Ganesha 

Ketua Senat beserta seluruh anggota Senat Universitas 

Pendidikan Ganesha,  

Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, 

dan Kepala Biro di Lingkungan Universitas Pendidikan 

Ganesha, 

Para Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi di 

lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha 

Panitia, Bapak/Ibu Undangan yang saya hormati,  

Para sahabat dan keluarga yang saya sayangi.  



3 
 

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, 

Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta 

WaranugrahaNya, hari ini kita semua bisa berkumpul di 

ruangan ini dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam 

mengikuti acara Pengukuhan Guru Besar Universitas 

Pendidikan Ganesha. Dalam kesempatan yang baik ini, saya 

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/I dalam memenuhi undangan kami. Dalam 

kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan orasi 

pengenalan jabatan Guru Besar, yang saya beri judul: 

“Asesmen Pembelajaran Paradigma Baru di Era Merdeka 

Belajar” 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Pendahuluan 

Asesmen atau yang lebih dikenal sebagai penilaian 

merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dengan 

pembelajaran. Asesmen yang baik dapat memotivasi peserta 

didik untuk belajar dan dapat mengantarkan peserta didik untuk 

memperoleh hasil belajar yang maksimal dengan 

memanfaatkan segala potensi yang ada. Pembelajaran saat ini, 

di abad ke-21 memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

pembelajaran sebelumnya. Perubahan paradigma pembelajaran 

yang terjadi semestinya disertai dengan perubahan paradigma 

asesmen yang digunakan oleh pendidik agar menjadi satu 

kesatuan pembelajaran yang baik. Mungkin masih banyak di 

antara kita yang masih berpikir bahwa karakteristik 

pembelajaran yang mengutamakan hard skill semata adalah 

satu-satunya kunci meraih kesuksesan. Hal ini tidaklah lagi 

berlaku di era pembelajaran abad ke-21.  

Harys Imanulloh (2021) bahkan menyebutkan bahwa 

pembelajaran di abad ke-21 ini terdapat dua skill yang harus 

ditingkatkan oleh para pendidik, di antaranya adalah 

kemampuan beradaptasi dengan zaman, yakni matematika, 

verbal dan pengetahuan. Yang diperlukan adalah kemampuan 

untuk memperoleh solusi, melakukan kolaborasi, kemandirian, 
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dan komunikasi. Bahkan dalam Panduan Asesmen dan 

Pembelajaran, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi  (2021) menjelaskan bahwa pembelajaran 

paradigma baru memastikan praktik pembelajaran berpusat 

pada peserta didik, memberikan keleluasaan bagi pendidik 

untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, dan 

Profil Pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang 

memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem 

pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. 

Panduan ini memastikan bahwa upaya untuk memahami 

peserta didik dan menjadikan mereka pembelajar yang aktif, 

serta mampu memudahkan usaha untuk mengaktualisasikan 

tujuan pendidikan, yaitu berkembangnya karakter dan 

kompetensi peserta didik. Untuk itu pendidik berperan 

memfasilitasi proses mencapai tujuan tersebut. 

Fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

adalah 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, 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan 

implementasi dan upaya kreatif dari setiap unsur pelaksana 

pendidikan untuk mendukung tercapainya tujuan yang sangat 

mulia tersebut. Para pendidik dan peserta didik diharapkan 

memiliki kemampuan mewujudkannya melalui pelaksanaan 

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, melalui kegiatan 

intrakurikuler maupun ekstra kurikuler atau melalui kurikulum 

yang telah disiapkan.  

Implementasi tujuan pendidikan nasional ini 

diwujudkan dengan membangun budaya sekolah melalui 

penciptaan iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan 

komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah dalam bentuk 

(1) Projek Penguatan Profile Pelajar Pancasila (untuk jenjang 

pendidikan SD sampai SMA) dan Projek Penguatan Profile 

Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja (untuk SMK)” yang 

diimplementasikan melalui tiga kegiatan, yaitu projek lintas 

disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan 

masyarakat/ permasalahan di lingkungan sekolah, (2) kegiatan 

intrakurikuler melalui aktivitas yang tertuang di dalam muatan 

atau aktivitas pembelajaran dan pengalaman belajar, dan (3) 

kegiatan ekstrakurikuler yang tertuang di dalam pembinaan 
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minat dan bakat. Dalam hal ini Kompetensi dan karakter yang 

dijabarkan dalam Profil Pelajar Pancasila dibangun dalam  

keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta 

didik melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, 

projek penguatan Profil Pelajar Pancasila, maupun 

ekstrakurikuler, (Kemdikbudristek, 2021). 

Sejalan dengan hal di atas, Kurikulum Merdeka 

diimplementasikan. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang 

menggunakan pembelajaran yang beragam dalam berbagai 

konten pembelajaran agar peserta didik memiliki cukup waktu 

untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam 

proses pembelajaran guru memiliki keleluasaan untuk memilih 

berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. 

Di dalam kurikulum ini terdapat projek untuk menguatkan 

pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran 

dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Projek ini tidak bertujuan untuk mencapai target 

capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada 

konten mata pelajaran. Kendatipun demikian, peserta didik 

maupun pendidik diharapkan mampu mewujudkan tujuan 

tersebut secara nyata dan menjadi budaya sekolah. Hal ini akan 

menjadi potret bagi sekolah maupun pemerintah dalam melihat 
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gambaran capaian tujuan pendidikan yang telah dirumuskan 

dan implementasinya di tingkat satuan pendidikan. 

Potret pendidikan Indonesia berdasarkan data skala 

nasional maupun internasional selama ini, seperti disadari 

bersama, potret tersebut masih mencerminkan rendahnya hasil 

belajar siswa. Hal ini ditengarai karena proses pembelajaran 

dan kualitas guru yang juga rendah. Asesmen Kompetensi 

Siswa Indonesia (AKSI) hingga UN dapatdijadikan data awal 

untuk mengetahui potret pendidikan tersebut untuk tingkat 

nasional (Yulia Indahri, 2021). Laporan hasil analisis dari 

OECD dalam Programme for International Student Assessment 

(PISA) tahun 2018 menunjukkan bahwa skor kemampuan 

peserta didik Indonesia berada di angka 379, jauh di bawah 

rata-rata skor dunia, yaitu 489 (OECD, 2018). Upaya 

pemerintah melalui program-program dari Kemdikbudristek 

telah banyak dilakukan, namun masih perlu upaya perbaikan 

yang berkelanjutan jika kita ingin berada sejajar secara kualitas 

dengan Negara-negara yang tergabung dalam OECD ini. Salah 

satu program nasional dari Kemdikbudristek di tahun 2021 

adalah mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen 

Nasional. Data dan fakta dalam potret pendidikan kita sampai 

saat ini perlu menjadi bahan kajian dan tindakan nyata oleh 

para pelaksana pendidikan untuk mengantarkan dan mengawal 
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para peserta didik mencapai tujuan dan target yang diharapkan. 

Untuk itu dalam orasi ini penulis ingin memberikan kajian 

terkait penggunaan asesmen dalam pembelajaran yang 

disesuaikan dengan implementasi Kurikulum Merdeka dan 

paradigma pembelajaran di abad ke-21.  

Lebih lanjut disebutkan dalam pengantar laporan 

OECD (2021) bahwa literasi di abad ke-20 adalah tentang 

mengekstraksi dan memproses informasi, namun dengan 

kemajuan teknologi  informasi di abad-21, hal tersebut telah 

banyak berubah, literasi di abad ini lebih ditekankan kepada 

bagaimana membangun dan memvalidasi pengetahuan. Di 

masa lalu, guru dapat menyuruh siswanya untuk melihat 

informasi dalam ensiklopedia dan mengandalkan informasi itu 

sebagai sesuatu yang akurat dan benar. Namun saat ini, 

teknologi informasi (mesin pencari Google) memberikan 

banyak informasi dan jawaban tetapi tidak ada yang 

mengawasi mereka untuk memberi tahu apa yang benar atau 

salah, dan benar atau tidak benar. Semakin banyak teknologi 

memberikan kemudahan dalam mencari dan mengakses 

pengetahuan dan informasi, maka semakin penting untuk kita 

untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan 

meningkatkan kapasitas untuk menavigasi ambiguitas, 
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triangulasi sudut pandang, yang lebih masuk akal dari segi isi 

informasi maupun pengetahuan.  

Hasil PISA 2018 menunjukkan bahwa ketika siswa 

dihadapkan dengan tugas literasi yang mengharuskan mereka 

untuk memahami isyarat implisit berkaitan dengan konten atau 

sumber informasi, rata-rata hanya 9% siswa berusia 15 tahun di 

negara-negara OECD memiliki tingkat kemahiran yang cukup 

dalam hal membaca untuk dapat berhasil membedakan fakta 

dari opini. Angka ini naik dari 7% pada tahun 2000, sementara 

itu, permintaan akan keterampilan melek huruf telah berubah 

secara mendasar. Lebih lanjut dalam laporan ini disebutkan; 

kemajuan dalam keterampilan literasi telah jatuh tajam di 

belakang evolusi sifat informasi. Fakta menunjukkan 

konsekuensi di dunia informasi, di mana viralitas kadang-

kadang tampak istimewa atas kualitas dalam distribusi 

informasi. Dalam Iklim "post-truth" di mana kita sekarang 

menemukan diri kita sendiri, pernyataan bahwa "merasa benar" 

tetapi tidak memiliki dasar pada kenyataannya diterima sebagai 

fakta. Algoritma mengurutkan kita ke dalam kelompok 

individu yang berpikiran sama menciptakan ruang gema media 

sosial yang memperkuat pandangan kita dan meninggalkan kita 

terisolasi dari argumen yang berlawanan yang dapat mengubah 

keyakinan kita. Dunia virtual ini menyeragamkan opini dan 
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mempolarisasi pandangan masyarakat yang memiliki dampak 

signifikan dan merugikan proses demokrasi. Algoritma tersebut 

bukanlah desain yang cacat; namun itu adalah cara kerja media 

sosial. Ada kelangkaan perhatian tetapi banyak informasi. 

Inilah konsekuensi dunia digital, apa pun yang tidak dibangun 

untuk era jaringan, akan  retak di bawah tekanannya. 

Bercermin dari situasi yang ada, pertanyaannya yang 

perlu kita renungkan jawabannya adalah “Bagaimana kita bisa 

hidup dengan sukses di dunia informasi seperti saat ini?”, 

“Apakah kita harus mendekatkan masalah ini dari sudut 

perlindungan konsumen atau dari sudut sisi pasokan 

informasi?”. Dalam masyarakat modern, tampaknya mustahil 

untuk memperlakukan pengetahuan dengan cara yang sama 

seperti kita memperlakukan produk fisik, yaitu dengan 

memastikannya memenuhi peraturan perlindungan konsumen. 

Cara ini tentunya akan membutuhkan banyak informasi untuk 

dapat mematuhi standar "pelindung" konsumen dan akan 

dianggap sebagai ancaman langsung terhadap prinsip-prinsip 

demokrasi. Hasilnya adalah bahwa pasar untuk informasi tetap 

tidak diatur.  

Merujuk pada potret Pendidikan Indonesia dan 

perkembangan yang sangat pesat di abad ke-21, dalam orasi ini 
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akan dibahas tentang bagaimana peran asesmen sebagai bagian 

integral dari pembelajaran dapat dipahami dan diperankan 

untuk membantu para pendidik dan peserta didik dalam 

mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam dunia 

pendidikan. Muara akhir dari peran asesmen ini adalah lahirnya 

SDM Unggul yang siap menjadi lakon perkembangan zaman. 

2. Paradigma Asesmen Kurikulum Merdeka  

 Paradigma pembelajaran didefinisikan sebagai sebuah 

pandangan terhadap permasalahan pembelajaran dalam dunia 

pendidikan (Sinaga, 2008). Paradigma ini berkaitan dengan 

nilai-nilai kehidupan atau proses pembudayaan. Dalam jangka 

panjang ini, pembelajaran berkaitan dengan gejala kebudayaan, 

dalam mentransformasikan nilai-nilai dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Paradigma pembelajaran saat ini telah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat dari paradigma 

lama hingga paradigma baru. Pada paradigma lama memiliki 

karakteristik sebagai berikut (Sinaga, 2008). Peran pendidik 

pada paradigma ini adalah sebagai sumber informasi bagi 

siswanya. Pendidik memberikan ceramah kepada peserta didik 

melalui ceramah. Kemudian, sumber pengetahuan siswa hanya 

berfokus kepada siswa dimana siswa hanya berfokus pada 

penerimaan infomasi melalui pendidik. Jika dilihat pada 
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pembelajaran, paradigma lebih berfokus pada kurikulum dan 

berfokus pada di kelas saja, Hal ini mengindikasikan bahwa 

hal-hal pembelajaran hanya terkait dengan apa yang ada di 

dalam kelas saja tanpa melibatkan hal lain. Ditinjau dari 

peserta didik, peserta didik lebih pasif dalam mengikuti 

pembelajaran karena peserta didik hanya menunggu dari 

peserta didik. Peserta didik mengikuti prosedur yang ada tanpa 

melakukan kreatifitas yang berbeda. Terkhusus dalam asesmen, 

dalam asesmen pada paradigma lama hanya menekankan pada 

hasil dari pembelajaran. Namun disisi lain, paradigma sudah 

bergeser ke paradigma baru di mana terdapat perbedaan dalam 

aspek tersebut. Dalam paradigma baru ini, pendidik memiliki 

peran sebagai fasilitator dan motivator di mana pendidik 

memberikan dorongan motivasi kepada peserta didik serta 

memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Dalam paradigma baru ini, fokus ini memiliki fokus pada 

orientasi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa konteks 

dalam pembelajaran melibatkan hal nyata yang diinginkan 

dalam masyarakat. Ditinjau dari peserta didik, paradigma baru 

memberikan keluwesan bagi mereka untuk melakukan variasi 

dalam kegiatan pembelajaran. Variasi yang dimaksudkan 

adalah kerjasama dengan siswa atau melakukan kolaborasi 
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dengan temannya. Terlebih lagi dalam bidang asesmen, 

paradigma ini berorientasi pada proses dan praktek.  

Terkhusus pada paradigma baru, asesmen menjadi salah 

satu aspek yang mengalami perubahan yang signifikan. 

Asesmen merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data 

yang berfungsi dalam melihat kemampuan seseorang. Melalui 

asesmen ini, kemapuan dari seseorang dapat terlihat dengan 

jelas apa yang bisa dilakukan. Mengacu pada paradigma saat 

ini, di mana kurikulum merdeka merupakan hal yang baru 

dalam dunia pendidikan. Asesmen dalam kurikulum merdeka 

menekankan kepada praktik pembelajaran yaang berpusat pada 

peserta didik (Puspendik Kemdikbud, 2021). Asesmen dalam 

kurikulum merdeka saat ini memberikan keluwesan bagi 

pendidik dalam merancang pembelajaran yang dan asesmen 

yang sesuai dengan karaketristik dari kebutuhan siswa. 

Asesmen yang dilakukan dalam pembelajaran 

mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan siswa dan 

bagaimana karakteristik siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Asesmen dalam kurikulum merdeka melibatkan asesmen 

diagnositik, formatif, dan sumatif (Maulida, 2022). Asesmen 

diagnositik mempertimbangkan kondisi siswa yang dilihat dari 

segi psikologis dan kognitif. Kemudian, asesmen formatif 

mengacu pada proses pembelajaran. Di sisi lain, asesmen 
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sumatif mengacu pada penialain/asesmen pada akhir proses 

pembelajaran. Selain itu, Maulida (2022) menambahkan 

beberapa ragam kategori dalam asesmen, yaitu (a) sikap 

dengan melakukan pengamatan, penilaian diri, penilaian teman 

sebaya dan anekdotal; (b) perfoma mengacu pada penialian 

dari hasil keterampilan/psikomotorik siswa berupa projek 

dalam bermain peran, presentasi, atau drama; dan (c) tertulis 

mengacu pada tes tertulis secara objektif, isiam, essay dan lain-

lain.  

 Dalam paradigma baru ini, yang menjadi pembeda 

dalam hal ini adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar 

Pancasila ini menjadi acuan dalam melakukan kegiatan 

asesmen. Terdapat enam dimensi profil pelajar Pancasila yang 

dijadikan acuan, yaitu (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, (2) berkebinekaan 

global, (3) bergotong royong, (4) mandiri, (5) bernalar kritis, 

dan (6) kreatif (Puspendik Kemdikbud, 2021). Dalam 

kurikulum merdeka, peserta didik diharapkan beriman, 

bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia. Hal ini 

dapat terealisaikan dengan memahami ajaran agama dan 

kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam 

kehidupannya sehari-hari. Asesmen pada dimensi ini  

dilakukan untuk melihat apakah peserta didik tersebut sudah 
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memiliki keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini 

dapat dilakukan dengan pengumpulan data yang berkaitan 

dengan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing peserta 

didik. Kemudian, berkebhinekaan global mengacu sikap dalam 

mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan 

tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. 

Hal ini akan memupuk rasa saling menghargai dan 

kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang 

positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. 

Dalam hal ini, peserta didik tetap mempertahkan nilai-nilai 

identitas bangsanya sendiri walaupun menerima budaya dari 

luar. Terkait dengan asesmen pada kurikulum merdeka ini, 

siswa dinilai pada nasionalismenya dengan tetap berwawasan 

terbuka. Pada kurikulum merdeka, peserta didik memiliki 

kemampuan bergotongroyong, yaitu kemampuan untuk 

melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela 

agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah 

dan ringan. Asesmen dalam kurikulum merdeka ini menilai 

apakah peserta didik dapat bekerja sama dengan peserta didik 

lain. Kemudian, dimensi selanjutnya pada kurikulum merdeka, 

siswa pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil 

belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran 

akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Dalam 
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kurikulum merdeka, aspek mandiri dalam pembelajaran 

mengacu pada pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan 

hasil belajarnya. Yang menjadi kunci dalam dimensi mandiri 

ini terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi 

serta regulasi diri. Asesmen dalam kurikulum merdeka, menilai 

apakah siswa sudah mampu untuk dapat melalukaan perkerjaan 

secara mandiri. Peserta didik dapat melakukan self-learning 

tanpa tidak bantuan guru. Selanjutnya, dimensi pada bernalar 

kritis mampu secara objektif memproses informasi baik 

kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara 

berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan 

menyimpulkannya. Dalam kurikulum merdeka, peserta didik 

dapat menganalisa dan membuat kesimpulan dari apa yang 

mereka pelajari. Terakhir dimensi adalah kreatif. Peserta didik 

yang kreatif dapat memodifikasi dan menghasilkan sesuatu 

yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Dalam 

kurikulum merdeka, peserta didik dinilai dari bagaimana 

peserta didik dapat memodifikasi informasi yang diterima oleh 

peserta didik. Asesmen dalam kurikulum ini, mengumpulkan 

data mengenai peserta didik apakah mereka memiliki 

kemampuan dalam membuat kreativitas yang baru. Kreatif ini 

mengacu pada pemerolehan atau penciptaan informasi atau 

pengalaman yang baru. 
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3. Prinsip Asesmen dan Pembelajaran 

Asesmen merupakan proses sistematika dalam 

mengumpulkan data seseorang yang fungsinya untuk melihat 

kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, 

sebagai bahan dalam menentukan apa yang sesungguhnya 

dibutuhkan. Penilaian merupakan proses mengumpulkan 

peristiwa dan mendokumentasikan pertumbuhan dan 

pembelajaran anak James A. Mc. Lounghlin dan Rena B Lewis 

(1994) Richard I. Arends, 2008, Penilaian adalah mengambil 

suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan 

buruk. Penilaian bersifat kualitatif Suharsimi Arikunto (2009). 

Berdasarkan informasi tersebut para guru bisa menyusun 

berbagai macam program pembelajaran yang bersifat realitas 

sesuai dengan kenyataan yang objektif. Menurut Djemari 

Mardapi (1999: 8), penilaian merupakan kegiatan menafsirkan 

atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Berdasarkan beberapa 

pengertian di atas, penilaian merupakan proses pengumpulan 

berbagai data yang dapat memberikan gambaran 

perkembangan belajar siswa, menjelaskan serta menafsirkan 

hasil pengukuran, menggambarkan informasi mengenai sejauh 

mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. 
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Selain itu, penilaian memberikan informasi lebih 

konprehensif dan lengkap dari pada pengukuran, karena tidak 

hanya mengunakan instrument tes saja, melainkan mengunakan 

tekhnik nontes lainya. Penilaian merupakan kegiatan 

mengambil keputusan dalam menentukan sesuatu berdasarkan 

kriteria baik dan buruk serta bersifat kualitatif. Marhaeni, dkk., 

(2020) memberikan penjelasan asesmen sebagai proses 

pengumpulan data mengenai belajar peserta didik yang 

dilakukan secara berkelanjutan untuk dapat dijadikan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kemajuan 

dan hasil belajar. Lebih lanjut, sebagai contoh pada saat peserta 

didik mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan, 

memberi komentar terhadap suatu permasalahan, maupun 

ketika siswa berlatih menyelesaikan soal yang diberikan 

pendidik, secara tidak langsung pendidik telah melakukan 

pengumpulan data tentang kemampuan peserta didik, baik dari 

segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Hasil asesmen 

sendiri meskipun bersifat kualitatif, bisa berupa nilai kualitatif 

(pernyataan naratif dalam kata-kata), dan nilai kuantitatif 

(berupa angka). 

Asesmen sangat penting dan merupakan cara yang efektif 

digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran 

(Tridane et al., 2015). Selanjutnya pendidik memanfaatkan 
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asesmen untuk mengetahuibagaimana kondisi pembelajaran 

yang sedang berlangsung (Msosa et al., 2021). Demikian juga 

dalam proses asesmen, para pendidik akan dapat memberikan 

umpan balik dari apa yang 

sudah dibelajari oleh siswa (Granberg et al., 2021). Asesmen 

dalam proses pembelajaran yang dilakukanakan juga 

memberikan kesepatan kepada siswa untuk memperbaiki serta 

mengembangkan kemampuannya dalam proses pembelajaran 

(Xiao & Yang, 2019). Asesmen dalam pembelajaran bukan 

merupakan alat untuk menaikkan nilai peserta didik, tetapi 

membekali peserta didik dengan pengetahuan yang digunakan 

secara aktif untuk menyelesaikan masalah atau tugas (Black & 

Wiliam, 2018; Leong et al., 2018). Dalam pelaksanaan 

pembelajaran, asesmen biasanya lebih dipandang sebagai alat 

yang digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik, 

dan bukan sebuah metode dalam pembelajaran (Arifin et al., 

2018). Namun terkadang asesmen dilakukan terlepas dari 

proses pembelajaran, berbeda halnya dengan pendidikan di 

negara maju seperti di Eropa dan beberapa Negara Asia, 

asesmen dilakukan terintegrasi dalam proses pembelajaran 

sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak 

terpisahkan dengan pembelajaran yang mensuasanai proses 
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pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam 

rencana pembelajaran.  

Memaknai pembelajaran dalam berbagai situasi yang 

terjadi adalah tugas penting bagi para pendidik professional, 

terlebih dalam era teknologi informasi dengan berbagai 

perubahan yang tidak terduga sering terjadi. Pendidik 

diharapkan lebih peka terhadap segala perubahan yang terjadi 

dengan berbagai konsekuensi yang diakibatkan terjadi, yang 

perlu disikapi dalam pembelajaran peserta didik. Para pendidik 

dalam tugas profesionalnya harus melakukan tugas-tugas 

mendidiknya yang berbasis refleksi diri. Dengan demikian 

segala perubahan dan tuntutan pembelajaran dapat terjaga 

secara kondusif dan menghasilkan pembelajaran bermakna 

bagi peserta didik. Peran asesmen dalam hal ini menjadi bagian 

penting yang tidak terpisahkan. Edward Chittenden, dan Kathe 

Jervis, 1991, mengidentifikasi peran penting asesmen yang 

dirumuskan ke dalam  assessmen purpose secara rinci, yang 

terdiri dari: keeping track, checking up, finding out, and 

summing up. Keeping track dapat dimaknai bahwa asesmen 

dalam pembelajaran digunakan untuk menelusuri dan melacak 

proses belajar peserta didik yang sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang sudah diterapkan. Selama 

proses pembelajaran pendidik mengumpulkan data dan 
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informasi dalam kurun waktu tertentu dengan berbagai jenis 

dan teknik penilaian untuk mendapatkan gambaran 

perkembangan belajar peserta didik. Checking Up dimaknai 

sebagai upaya pendidik dalammelakukan control atau 

mengecek pencapian kemampuan peserta didik dalam proses 

belajar atas beberapa kelemahan dan kekurangan-kekurangan 

saat mengikuti pembelajaran. Dalam hal ini pendidik 

memahami secara baik pada bagian mana dari materi yang 

telah dikuasai peserta didik dan bagian mana dari materi yang 

belum dikuasai. Finding Out dimaknai sebagai tugas pendidik 

untuk mencari, menemukan dan mendeteksi kekurangan, 

kesalahan atau kelemahan peserta didik dalam pembelajaran, 

dengan demikian pendidik memiliki data-data yang lengkap 

menjadi lebih resposif dan sesegera mungkin menemukan 

alternatif penyelesainn masalah yang dihadapi peserta didik. 

Summing Up merupakan cara untuk menyimpulkan tingkat 

penguasaan siswa terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan, 

hasil dari penyimpulan ini bisa digunakan untuk menyusun 

laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang 

membutuhkan. Sebagai assessment purpose, keempat kegiatan 

ini (keeping track, checking up, finding out, and summing up) 

dalam tugas professional pendidik sangat baik dijadikan 

pedoman yang jelas sebagai indikator kunci dalam melakukan 
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kegiatan refleksi dalam setiap pembelajaran. Jika keempat hal 

ini sudah dilakukan sebagai sebuah siklus yang terintegrasi 

dalam pembelajaran dapat diyakini bahwa pendidik dapat 

melakukan tugas mendidik secara professional yang berbasis 

refleksi. 

Marhaeni (2011) menjelaskan bahwa untuk 

melaksanakan tugas professionalnya, pendidik harus memiliki 

dukungan atas kepemilikan kemampuan akademik yang cukup 

dalam penguasaan bidang studi, kemapuan dan dukungan 

psikologis (tidak terbiasa diberi/disuapi, akan tetapi harus 

kreatif dan mandiri), serta dukungan sosial dan finansial. 

Selama ini masih menjadi masalah yang ditenggarai sebagai 

hambatan yang berujung kepada ketidaksiapan pendidik 

melaksanakan tugas profesionalnya. Dantes & Marhaeni 

(2011) menjelaskan dalam sistem pendidikan yang 

desentralisasi, kebijakan semestinya lebih bersifat buttom up 

dalam menangani isu-isu sentral di bidang pendidikan, untuk 

itu, lebih lanjut digambarkan sosok guru (pendidik) yang utuh 

dan profesional harus dibangun dan dibentuk berdasarkan 

beberapa dimensi penting yang digambarkan sebagai berikut. 
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Sumber: Dantes (2011) 

Dalam pandangan ini sangat penting untuk menjaga dan 

memelihara spirit yang kuat dari para pendidik yang akan 

berpengaruh terhadap kekuatan dan ketulusan hati para 

pendidik yang memengaruhi kemampuan akademik (otak) serta 

fisik (tubuh) yang sehat dalam menjalankan tugas 

profesionalnya. Untuk itu pembinaan guru profesional yang 

diharapkan harus dapat menyentuh dan tidak mengabaikan 

keseluruhan dimensi ini sebagai bagian yang integral dalam 

membangun pendidik yang utuh, sehingga tugas-tugas 

profesional dapat terlaksana dengan baik. Kemampuan 

profesional pendidik tergambar dalam kemampuan pedagogik 

yang matang yang didukung oleh kemampuan sosial yang 

dilandasi oleh kepribadian pendidik yang mantap. Dalam 

kemampuan profesional ini seorang pendidik dapat 

mewujudkannya dalam tugasnya merancang dan melaksanakan 

pembelajaran, melaksanakan tugas-tugas asesmen dengan baik 
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serta melakukan refleksi dan umpan balik atas perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran yang bergantung dari hasil asesmen 

yang dilakukannya bersama-sama dengan peserta didiknya. 

Dari sinilah sangat jelas peran penting asesmen dalam proses 

pembelajaran yang harus selalu menjadi perhatian dan 

diperankan oleh pendidik dengan sebaik-baiknya.  

Mengacu pada prinsip dasar asesmen, pada dasarnya 

asesmen digunakan untuk meningkatkan pembelajaran peserta 

didik. Asesmen mengacu pada prosedur penilaian yang 

digunakan untuk memberikan informasi tentang prestasi atau 

kinerja yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam 

proses pembelajaran di kelas. Hal tersebut jelas berkaitan 

dengan penilaian kelas yang merupakan serangkaian aktivitas 

yang dirancang untuk memperoleh informasi kualitatif dan 

kuantitatif baik di awal pembelajaran, di saat/sedang 

melaksanakan pembelajaran, dan di akhir pembelajaran yang 

dapat membantu peserta didik untuk mengetahui apa yang 

dipelajari peserta didik di kelas dan ketuntasan perserta didik 

dalam mencapai kompetensi (Angelo & Cross, 1993; Shemis & 

Di Vesta, 2011). Education Standards Authority New South 

Wales (2022) menjelaskan asesmen sebagai komponen penting 

dari siklus belajar mengajar. Assessment for learning, 

assessment as learning, dan assessment of learning adalah 
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pendekatan yang memungkinkan pendidik untuk 

mengumpulkan bukti dan membuat penilaian tentang prestasi 

peserta didik. Ini tidak selalu merupakan pendekatan diskrit 

dan dapat digunakan secara individu atau bersama-sama dan 

secara formal atau informal. 

Dalam konteks ini, asesmen mengacu pada semua 

kegiatan yang dilakukan pendidik dan peserta didik di mana 

menggunakan umpan balik (feedback) dalam berbagai bentuk 

dan dikembangkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, 

sebagai informasi tentang kekeliruan atau kesalahan dan saran 

untuk perbaikan. Maka dari pada itu penilaian merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, 

maka tujuan asesmen dapat difokuskan pada tiga kategori 

utama, yakni penilaian sebagai pembelajaran (Assessment as 

Learning, AaL), penilaian untuk pembelajaran (Assessment for 

Learning, AfL), dan penilaian terhadap pembelajaran 

(Assessment of Learning, AoL). Ketiganya dipandang sebagai 

tujuan dari pada metode untuk menetapkan hasil yang 

diinginkan dari proses pembelajaran. Pada pembelajaran 

behavioristik penilaian banyak menekankan pada AoL. Karena 

pembelajaran masih terpaku pada hasil yang didapat bukan 

berdasarkan serangkaian proses yang dilalui oleh peserta didik. 

Seiring dengan perubahan pembelajaran dari behavioristik ke 
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konstruktivis maka penilaian berubah dari AoL kepada AaL. 

Hal ini dikarenakanbahwa penilaian dalam pembelajaran harus 

dilaksanakan dari peserta didik ketika mengalami metakognisi 

atau proses pertukaran informasi di dalam dirinya dalam proses 

pembelajaran. Prihantoro dan Hermawan (2021) menyebutkan 

keterpaduan AoL, AfL, dan AaL merupakan kunci keberhasilan 

asesmen dan juga pembelajaran peserta didik. Keterpaduan ini 

berarti bahwa pendidik merancang dan menerapkan tiga jenis 

asesmen tersebut dalam setiap proses pembelajaran. Ketiganya 

menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan.  

Assessment of learning (AoL) merupakan proses 

mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti dengan maksud 

meringkas penilaian pada sebuah pemberian poin setiap waktu, 

membuat pertimbangan tentang kualitas pembelajaran siswa 

atas dasar kriteria penilaian dan menetapkan nilai untuk 

merepresentasi kualitas siswa. Informasi yang dikumpulkan, 

digunakan untuk mengomunikasikan prestasi peserta didik 

pada orang tuanya, pada pendidik yang lain, peserta didik itu 

sendiri atau pada yang lainnya. Hal ini biasanya diinformasikan 

pada dekat-dekat akhir proses pembelajaran. Assessment for 

learning (AfL) merupakan proses penilaian yang terus menerus 

dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti tentang 

hasil belajar siswa dengan maksud untuk menentukan sampai 
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sejauh mana pencapaian hasil belajar mereka, pada bagian 

yang mana mereka butuhkan untuk diteruskan dan bagaimana 

cara terbaik untuk mendapatkannya. Sedangkan assessment as 

learning (AaL) merupakan proses mengembangkan dan 

mendukung metakognitif peserta didik. Peserta didik 

diikutsertakan dalam aktivitas proses penilaian di mana mereka 

memonitor diri mereka sendiri. (Assessment Reform Group, 

2002; Black et al., 2003; 2004; WNCP, 2006; Lee, 2004, Earl, 

L., 2003). 

AoL bertujuan untuk mengukur seluruh capaian 

pembelajaran dan menentukan keberhasilan peserta didik, 

sedangkan AfL dimanfaatkan untuk mengukur capaian 

pembelajaran sementara, dan AaL untuk membiasakan peserta 

didik sebagai penilai atau asesor dan sekaligus pembelajar 

sepanjang hayat (Chong 2018). Lebih lanjut Ana Ratna Wulan 

(2021) menjelaskan, untuk memaksimalkan pembelajaran 

peserta didik, AaL perlu mendapat peran dan porsi yang paling 

banyak daripada AoL dan AfL. Dengan keragaman tujuan tiga 

jenis asesmen tersebut, peran pendidik dan peserta didik, 

sasaran asesmen, dan metode pengumpulan informasi tentang 

pembelajaran dalam ketiga asesmen itu pun beragam. 

Assessment  as learning, menurut Chong (2018), dalam hal ini 

pendidik mendorong dan mengajari mahasiswa untuk 
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melakukan refleksi diri dan asesmen diri, untuk mengelola dan 

bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri, dan untuk 

meningkatkan kemampuan metakognisi peserta didik. Pendidik 

mengajarkan strategi-strategi untuk mengelola pembelajaran 

kepada mahasiswa agar mahasiswa memiliki kemandirian 

belajar. Hasil asesmennya ditujukan kepada mahasiswa. 

Metode pengumpulan informasi tentang capaian pembelajaran 

merupakan metode kualitatif dan kemudian dapat 

dikuantifikasikan. 

Secara ringkas gambaran dan perbedaan peran dari 

ketiga jenis assessment of learning, assessment for learning, 

dan assessment as learning disajikan sebagai berikut. 

Assessment Of 

learning 

Assessment For 

learning 

Assessment As 

learning 

Dilakukan oleh 

pendidik 

Dilakukan oleh 

pendidik 

Dilakukan oleh 

peserta didik (diri 

sendiri atau teman 

sejawat) 

Untuk 

menentukan 

instruksi apa yang 

dilakukan 

selanjutnya 

(strategi, 

perbedaan) 

Untuk 

menentukan 

tingkat prestasi 

peserta didik dari 

ekspetasi 

seluruhnya pada 

pemberian poin 

disetiap waktu 

Untuk menentukan 

apa yang dilakukan 

selanjutnya dalam 

belajar ku 
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Untuk 

menyiapkan 

deskripsi umpan 

balik pada peserta 

didik (apa mereka 

mengerjakan 

dengan baik, apa 

membutuhkan 

perbaikan, dan 

bagaimana 

memperbaikinya) 

Sebagai bukti 

pada 

pengambilan 

keputusan secara 

profesional 

Untuk menyiapkan 

deskripsi umpan balik 

pada teman sejawat 

dan dirinya sendiri 

(penilaian teman 

sejawat dan diri 

sendiri) 

  Tujuannya adalah 

untuk menjadikan 

refleksi, belajar 

memonitoring/menilai 

diri sendiri 

 

Selanjutnya dalam hal pembelajaran, Kemdikbudristek 

(2021) merumuskan beberapa prinsip yang mesti dipedomani 

oleh para pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun 

prinsip pembelajaran yang dimaksud dilaksanakan dengan 

mengacu pada prinsip pembelajaran sebagai berikut: (1) 

Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap 

perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, 

sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan 

perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna dan menyenangkan; (2) Pembelajaran dirancang dan 
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dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi 

pembelajar sepanjang hayat; (3) Proses pembelajaran 

mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta 

didik secara holistik; (4) Pembelajaran yang relevan, yaitu 

pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan 

budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua 

danmasyarakat sebagai mitra; dan (5) Pembelajaran 

berorientasi  masa depan yang berkelanjutan. 

4. Pelaksanaan Asesmen Formatif, Sumatif, dan Diagnostik 

dalam Kurikulum Merdeka 

 

 Kemdikbudristek (2021) secara resmi telah 

mengeluarkan pedoman pembelajaran kurikulum merdeka dan 

menyebut beberapa butir terkait paradigm baru pembelajaran, 

yang di dalamnya juga memuat beberapa hal terkait termasuk 

prinsif dan prosedur pelaksanaan asesmen dalam kurikulum 

merdeka. 

Pelaksanaan asesmen pada paradigma pendidikan lama 

cenderung lebih berfokus pada asesmen sumatif yang menjadi 

acuan dalam meninjau hasil belajar siswa. Hasil asesmen 

dalam paradigma ini belum digunakan sebagai umpan balik 

atau feedback untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang 

nantinya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa itu sendiri. 
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Oleh sebab itu, para pendidik diharapkan mampu lebih fokus 

dalam mengimplementasikan asesmen formatif dibandingkan 

asesmen sumatif. Asesmen formatif digunakan untuk proses 

pembelajaran berkelanjutan. Paradigma pendidikan berbasis 

kurikulum merdeka juga menekankan asesmen yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan 

dari siswa. Hasilnya digunakan oleh para guru sebagai rujukan 

dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 

belajar dari siswa. Maulida (2022) menyatakan bahwa 

kurikulum merdeka belajar membedakan tiga kategori, yaitu; 

asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. 

Hal ini bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran di 

akhir kegiatan pembelajaran. Berikut ini uraian terkait dengan 

pelaksanaan tes formatif, sumatif, dan diagnostik dalam 

kurikulum merdeka belajar.  

Perencanaan dan pelaksanaan asesmen formatif dan 

sumatif memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 

(Puspendik Kemdikbudristek, 2021).  

1) Penerapan pola pikir bertumbuh (growth mindset). 

Perencanaan dan pelaksanaan asesmen diharapkan 

membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan 

pembelajaran, lebih penting daripada sebatas hasil akhir. 
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Dalam hal ini pendidik diharapkan memiliki pemahaman 

pola pikir bertumbuh serta mampu menerapkannya seperti 

ide-ide digagas oleh Carol S. Dweck, 2014 dari Stanford 

University. Seseorang yang memiliki pola pikir bertumbuh 

berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat 

dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha, dan 

belajar yang diikuti kesungguhan dan ketekunan. 

Sementara seseorang yang memiliki pola pikir tetap (fixed 

mindset), berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat 

bersifat tetap, tidak bisa berubah. Dalam konsep ini 

dijelaskan bahwa (1) kesalahan dalam belajar itu wajar. 

Jika diterima, dikomunikasikan, dan dicarikan jalan keluar, 

maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak 

peserta didik; (2) Belajar bukan tentang kecepatan, tetapi 

tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta 

kemampuan menilai, dan berkarya secara mendalam; (3) 

Ekspektasi pendidik tentang kemampuan peserta didik 

akan sangan mempengaruhi performa peserta didik; (4) 

Setiap peserta didik unik, memiliki peta jalan belajar yang 

berbeda, dan tidak perlu dibandingkan dengan teman-

temannya; (5) Pengondisian lingkungan belajar (fisik dan 

psikis) di sekolah dan rumah akan mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar; (6) Melatih dan membiasakan 
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peserta didik untuk melakukan asesmen diri (self 

assessment), asesmen antar teman (peer assessment), 

refleksi diri, dan pemberian umpan balik antarteman (peer 

feedback); dan (7) Apresiasi/pesan/umpan balik yang tepat 

berpengaruh pada motivasi belajar peserta didik. 

Pemberian umpan balik dilakukan dengan 

mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola 

pikir bertumbuh, memotivasi peserta didik, dan 

membangun kesadaran pemangku kepentingan bahwa 

proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih diutamakan 

dibandingkan dengan hasil akhir. 

2) Asesmen dilaksanakan terpadu dengan pembelajaran 

mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang saling terkait.  

3) Waktu asesmen kurikulum merdeka memiliki kebebasan. 

Tiga asesmen dengan pilihan waktunya sebagai berikut: 

Asesmen diagnostik (Awal pembelajaran, Awal lingkup 

materi) Asesmen formatif (Selama proses pembelajaran), 

Asesmen sumatif: Selesai 1 lingkup materi (terdiri 

beberapa tujuan pembelajaran). 

4) Dalam pembelajaran intrakurikuler, pendidik diberikan 

keleluasaan dalam merencanakan dan menggunakan jenis 



35 
 

asesmen dengan mempertimbangkan: karakteristik mata 

pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik, 

capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran, serta 

sumber daya pendukung yang tersedia. 

5) Pendidik diberikan keleluasaan dalam menggunakan 

teknik dan instrumen asesmen 

 

a. Pelaksanaan Asesmen Formatif  

Asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan untuk 

memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan 

peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Purnawanto 

(2022) berpendapat bahwa asesmen formatif dapat 

dilaksanakan di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan 

peserta didik dalam mempelajari materi ajar dan mencapai 

tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesmen ini termasuk 

kategori asesmen formatif yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan guru dalam merancang pembelajaran bukan untuk 

penilaian hasil belajar tapi untuk memenuhi kebutuhan guru. 

Guru dapat melaksanakan asesmen formatif untuk mengetahui 

perkembangan peserta didik dan sekaligus memberikan umpan 

balik yang cepat sepanjang atau di tengah kegiatan atau 

langkah pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran.  
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Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan 

memperhatikan hal berikut: 

1. Dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran, 

yang, kemudian ditindaklanjuti untuk memberi 

perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta 

perbaikan proses pembelajaran. 

2. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti 

observasi, performa (kinerja, produk, proyek, 

portofolio), maupun tes. 

3. Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung 

dengan memberikan umpan balik atau melakukan 

intervensi. 

4. Pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen 

seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar ceklist untuk 

mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran 

berlangsung.  

Dari pelaksanaan asesmen formatif di atas dapat dilihat 

bahwa asesmen ini tergolong ke dalam assessment for 

learning. Asesmen formatif ini difungsikan untuk memonitor 

proses pembelajaran siswa (Kosasih et al., 2022). Yulianto 

(2022) berpendapat bahwa para pendidik mampu memfasilitasi 

kinerja siswa dengan menggunakan asesmen formatif. 
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Asesmen satu ini dilaksanakan untuk menilai progres siswa 

selama proses pembelajaran dengan memanfaatkan beberapa 

teknik asesmen, seperti pemberian feedback secara langsung, 

penggunaan rubrik dan check list, dan perekaman kinerja siswa 

saat proses pembelajaran (Kasman & Lubis, 2022). Maka dapat 

disimpulkan bahwa asesmen formatif adalah asesmen yang 

bertujuan untuk meninjau dan mengukur kemampuan belajar 

siswa yang mana proses pelaksanaannya terjadi saat 

pembelajaran sedang dan masih dilaksanakan.  

 

b. Pelaksanaan Asesmen Sumatif  

 Asesmen sumatif adalah proses penilaian yang 

dilakukan untuk menyelesaikan satu lingkup materi, akhir 

semester, atau akhir tahun ajaran (Natshia & Abadi, 2022). 

Black et al (2011) menyatakan bahwa asesmen sumatif dapat 

digunakan sebagai proses evaluasi terhadap kemampuan 

belajar siswa yang dilaksanakan dengan periode waktu tertentu. 

Pelaksanaan evaluasi sumatif dalam proses belajar mengajar 

dilaksanakan untuk merekam pencapaian siswa dan sebagai 

laporan pendidik di akhir masa studi peserta didik. Evaluasi 

sumatif adalah metode untuk menilai kurikulum pada akhir 

silabus yang fokusnya adalah pada hasil. Dengan penilaian ini 
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seorang guru ingin mengetahui apa yang diingat siswa terhadap 

pembelajaran yang sudah dijalani, dan sejauh mana kemahiran 

atau keberhasilan siswa pada akhir sebuah unit, mata pelajaran, 

atau program secara keseluruhan. Penilaian sumatif hampir 

selalu dinilai secara formal. Ujian Akhir semester, final 

presentations, atau final projects adalah contoh evaluasi 

sumatif  (Adinda et al., 2021). Pelaksanaan asesmen sumatif 

dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. 

1) Sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk 

mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan 

pembelajaran dan pada akhir semester.  

2) Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti 

portofolio, performa (kinerja, produk, proyek, 

portofolio), maupun tes. 

3) Hasil sumatif dapat ditindak lanjuti dengan memberikan 

umpan balik atau melakukan 1 lingkup materi (terdiri 

beberapa tujuan pembelajaran).  

4) Pada akhir fase, jika diperlukan untuk menguatkan 

konfirmasi capaian hasil belajar, asesmen sumatif dapat 

dilakukan pada akhir semester, berfokus pada 

kompetensi yang dipelajari selama satu 

semestertervensi kepada peserta didik maupun proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

asesmen sumatif menyediakan informasi kepada para pendidik 

terkait dengan capaian belajar siswa dalam kurun waktu 

tertentu.  

c. Pelaksanaan Asesmen Diagnostik  

Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi 

kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya 

digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta 

didik (Abarca, 2021; Zega, 2022). Dalam kondisi tertentu, 

informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, 

motivasi belajar, minat peserta didik, dapat dipakai sebagai 

bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran 

(Kamal & Mulhayatiah, 2019). Tahapan asesmen diagnostik 

dalam proses pembelajaran;  

1. Menganalisis laporan hasil belajar (rapor) peserta didik 

tahun sebelumnya; 

2. Mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan; 

3. Menyusun instrumen asesmen untuk mengukur 

kompetensi peserta didik; 

4. Instrumen asesmen yang dapat digunakan antara lain: 

- Tes tertulis/lisan dan/atau 
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- Keterampilan (produk, praktik) 

- Observasi 

5. Bila diperlukan menggali informasi peserta didik dalam 

aspek: latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana 

dan prasarana belajar, serta aspek lain sesuai kebutuhan 

peserta didik/sekolah 

6. Pelaksanaan Asesmen dan pengolahan hasil; dan 

7. Hasil diagnosis menjadi data/informasi untuk 

merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan 

karakteristik peserta didik. 

 

 Siklus asesmen di atas menunjukkan bahwa peranan 

guru tidak hanya sebagai pengajar yang menyajikan dan juga 
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mengarahkan siswa selama proses pembelajaran akan tetapi 

sebagai pendidik, guru juga berperan sebagai pemecah 

masalah. Guru dapat memecahkan masalah terkait dengan 

miskonsepsi yang dialami siswa selama proses pembelajaran 

dengan cara melakukan diagnosis terhadap kemampuan dan 

capaian siswa itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa 

asesmen diagnostik merupakan salah satu teknik evaluasi yang 

menolong guru untuk menjalankan perannya sebagai pemecah 

masalah agar mampu mengidentifikasi permasalahan belajar 

dan tantangan yang dihadapi oleh siswa selama proses belajar. 

Hasil ini nantinya akan mampu membantu guru dalam 

mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

lebih baik.  

6. Penutup 

Pada prinsipnya asesmen merupakan bagian penting yang 

tidak dapat dipisahkan dari alur proses pembelajaran. Sebagai 

satu kesatuan yang terintegrasi, asesmen memiliki peran yang 

sangat strategis dalam memberikan kontribusi terhadap 

keberhasilan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang 

dikehendaki. Namun, pelaksanaan asesmen yang dimaksudkan 

harus dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip 

pelaksanaan asesmen yang benar. Di samping itu, pendidik 
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dalam melakukan asesmen memiliki kemampuan, kemauan, 

dan komitmen dalam melakukan tugas profesionalnya dalam 

mengantarkan para peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran diharapkan mampu 

membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan 

pembelajaran lebih penting daripada sebatas perolehan nilai 

atau sekadar hasil akhir. Untuk itu, peran asesmen harus 

menjadi penekanan penting yang harus dilakukan dengan baik 

dalam proses pembelajaran yang efektif.  

Sebagai komponen penting dalam siklus pembelajaran, 

kemapuan pendidik dalam menggunakan berbagai jenis 

asesmen dalam upaya mencari informasi terkait perkembangan 

peserta didiknya sangat diperlukan, terutama di dalam 

kemampuan mengolah, mengintepretasi data dan informasi 

yang dikumpulkan serta yang lebih penting lagi dalam 

memanfaatkan asesmen sebagai dasar yang tepat untuk 

memberikan umpan balik yang tepat dan segera kepada peserta 

didik, sehingga peseta didik mampu melaksanakan 

pembelajaran secara bertumbuh, sesuai dengan prinsip 

penerapan pola pikir bertumbuh (growth mindset). Pendidik 

diharapkan lebih berfokus pada pelaksanaan asesmen formatif 

dibandingkan asesmen sumatif, menggunakan hasil asesmen 
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formatif secara tepat untuk perbaikan proses pembelajaran 

yang berkelanjutan.  

Assessment as learning dan assessment for learning, 

sama-sama merupakan asesmen formatif, namun penggunaan 

asesmen as learning lebih menekankan pada fungsi reflektif 

dalam proses pembelajaran, sedangkan asesmen for learning 

lebih menekankan pada fungsi perbaikan proses pembelajaran. 

Namun demikian, pelaksanaan asesmen as learning 

memberikan penekanan pada penggunaan self assessmen 

maupun peer assessment untuk melatih kemandirian belajar 

peserta didik. Peserta didik diharapkan mampu menjadi asesor 

untuk dirinya sendiri maupun teman sebayanya. Sedangkan 

assessment of learning merupakan pendekatan asesmen yang 

lebih menekankan pada evaluasi akhir proses pembelajaran, 

dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Ketiga jenis 

pendekatan asesmen ini tidak selalu merupakan pendekatan 

yang bersipat diskrit, tetapi dapat digunakan secara individu 

atau bersama-sama, serta dilakukan secara formal atau 

informal.  

Pendidik harus memperhatikan beberapa hal yang 

sangat mendasar dalam pelaksanaan pembelajaran dan 

asesmen, yaitu:  
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1. Pendidik bersama-sama peserta didik dapat melakukan 

penetapan sasaran/tujuan belajar, menurunkannya ke 

dalam indikator/kriteria keberhasilan. Berdasarkan 

sasaran belajar/kriteria keberhasilan ini pendidik 

maupun peserta didik dapat menggunakannya di dalam 

menentukan strategi pencapaian atau target yang akan 

dicapai secara maksimal.  

2. Pendidik dapat mengatur suasana kelas agar peserta 

didik memiliki teman yang aktif dalam aktivitas 

pembelajaran. Hal inilah yang membedakan assessment 

for learning dengan assessment as learning. Jika dalam 

pembelajaran semua peserta didik terlibat dan mampu 

memerankan diri dalam menilai teman dan menilai diri 

sendiri, maka assessment as learning telah terjadi,  

3. Dalam proses asesmen, mengumpulkan bukti 

pembelajaran, pendidik dapat melakukan proses 

triangulasi. Pendidik dapat melakukanya dengan 

beberapa kegiatan, seperti (a) Wawancara/percakapan: 

Percakapan dapat dinilai dengan konferensi, catatan, 

jurnal, blog, forum online, umpan balik siswa, obrolan, 

maupun portofolio; (b) Pengamatan: pengamatan dapat 

dilakukan dengan catatan berkelanjutan dari berbagai 

sumber, ceklist/ daftar observasi, processfolio, anekdot, 
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bertanya, presentasi, mendengarkan, berbicara, 

penyelesaian masalah, maupun keterampilan kelompok; 

dan (c) Produk: produk dapat dinilai dari tugas kinerja, 

kuis/ nilai ujian, tanggapan pembaca, tes, portofolio, 

daftar periksa, video, jurnal, proyek, info grafik. Bukti 

pembelajaran (learning evidence) sangat penting 

dimanfaatkan sebagai data, bahan untuk memberikan 

umpan balik kepada peserta didik, maupun sebagai 

bahan refleksi dalam proses pembelajaran peserta didik.   
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Sebagai akhir kata, saya mohon maaf jika dalam 
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Pendidikan 
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