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DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT 

PENILAIAN “PENUGASAN” 
PADA PEMBELAJARAN
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LATAR BELAKANG 

• KETENTUAN PERMENDIKBUD NO.43 TAHUN 
2019 TENTANG UJIAN

• KEBIJAKAN MENDIKBUD TENTANG MERDEKA 
BELAJAR

• STANDAR PENILAIAN, MENUNTUT PENILAIAN 
VARIATIF



@Jirun

TUJUAN

• I. Menindaklanjuti tuntutan Permendikbud
No.43 tahun 2019

2. Melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar
3. Mengingatkan kembali berbagai jenis

penilaian penugasan
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PENGERTIAN PENILAIAN

• Djemari Mardapi (1999: 8) penilaian adalah 
kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan 
hasil pengukuran.

• penilaian merupakan langkah lanjutan setelah 
dilakukan pengukuran.
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Beberapa masalah dalam
penilaian hasil belajar, antara lain:
• 1. Tes baku biasanya tidak menilai kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah secara luas

• 2. Tes tertutup (tes dengan jawaban tunggal) tidak memberikan gambar 
yang memadai tentang kemampuan siswa.

• 3. Penilaian perlu disesuaikan dengan cara belajar siswa, yang biasanya 
bervariasi.

• 4. Penilaian harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menunjukkan kemampuannya, bukan ketidakmampuannya.

• 5. Penilaian harus mempertimbangkan kemajuan siswa dalam mata 
pelajaran yang bersangkutan.

• 6. Penilaian perlu diselenggarakan sebagai salah satu cara untuk 
meningkatkan pembelajaran.
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PENGERTIAN PENUGASAN

Penugasan  adalah  pemberian  tugas  kepada  
peserta  didik  untuk  mengukur  dan/atau 
meningkatkan  pengetahuan.
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Penggunaan metode pemberian
tugas bertujuan:

• 1. Menumbuhkan proses pembelajaran yang    
eksploratif

• 2. Mendorong perilaku kreatif
• 3. Membiasakan berpikir komprehensif
• 4. Memupuk kemandirian dalam proses  

pembelajaran
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Metode pemberian tugas yang digunakan secara
tepat dan terencana dapat bermanfaat untuk:

• 1. Menumbuhkan kebiasaan belajar secara 
mandiri dalam lingkungan bersama (kolektif) 
maupun sendiri

• 2. Melatih cara mencari informasi secara 
langsung dari sumber belajar yang terdapat di 
lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat

• 3. Menumbuhkan suasana pembelajaran yang 
menggairahkan (rekreatif)
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JENIS PENUGASAN 
1. Penugasan yang  digunakan untuk

mengukur pengetahuan (assessment  of  
learning)  dapat dilakukan setelah proses  
pembelajaran

2. Penugasan yang digunakan untuk
meningkatkan pengetahuan (assessment for 
learning) diberikan sebelum dan/atau
selama proses  pembelajaran
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Penugasan dapat dikerjakan :
a. individu atau
b. kelompok
sesuai dengan karakteristik tugas.



@Jirun

CONTOH PENUGASAN
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RUBRIK PENILAIAN LAPORAN TUGAS
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CONTOH PENGISIAN PENILAIAN TUGAS
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Kelebihan metode penugasan

• Hasil pelajaran lebih tahan lama dan 
membekas dalam ingatan siswa.

• Siswa belajar dan mengembangkan 
inisiatif dan sikap mandiri.

• Memberikan kebiasaan untuk disiplin 
dan giat belajar.

• Dapat mempraktekkan hasil-hasil 
teori dalam kehidupan yang  nyata.

• Dapat memperdalam pengetahuan 
siswa dalam spesialisasi tertentu.
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Kekurangan metode penugasan

• Siswa dapat melakukan penipuan
terhadap tugas yang diberikan (Dikerjakan
oleh orang lain atau menjiplak karya
orang lain).

• Bila tugas diberikan terlalu banyak, maka
siswa dapat mengalami kejenuhan
sehingga mengganggu ketenangan batin
siswa.

• Sulit memberikan tugas yang dapat
memenuhi sifat perbedaan individunya
dan minat dari masing-masing siswa.

• Pemberian tugas cenderung memakan
waktu da tenaga serta biaya yang cukup
berarti.
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HAL –HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM 
MEMBERI PENUGASAN

• Merencanakan pemberian tugas secara matang.

• Tugas yang diberikan hendaknya didasarkan pada minat dan kemampuan  siswa.

• Tugas yang diberikan berkaitan dengan materi pelajaran yang telah diberikan.

• Jenis tugas yang diberikan hendaknya telah dimengerti betul oleh  siswa agar 
tugas dapat dilaksanakan dengan baik.

• Jika tugas yang diberikan bersifat tugas kelompok, maka pembagian  tugas (materi 
tugas) harus diarahkan, termasuk batas waktu penyelesaiannya.

• Guru dapat membantu menyediakan alat dan sarana yang diperlukan  dalam 
pemberian tugas.

• Tugas yang diberikan dapat merangsang perhatian siswa dan realistis.

• Hasil tugas siswa dinilai oleh guru.
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Terima Kasih


