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1. Konsep Dasar 

Terdapat empat istilah yang sering digunakan untuk mengetahui keberhasilan 

belajar siswa, yakni evaluasi, penilaian, pengukuran dan tes. Evaluasi dapat 

dinyatakan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian  

tujuan instruksional. Menurut Cangelosi (1990), pengukuran merupakan proses 

pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Proses pengumpulan ini 

dilakukan untuk menaksir apa yang diperoleh siswa setelah mengikuti pelajaran 

selama waktu tertentu. Proses ini dapat dilakukan dengan mengamati kinerja 

mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan serta mengumpulkan informasi 

yang sesuai dengan tujuan melalui apa yang telah dilakukan siswa.  

 

2. Pengukuran Ranah kognitif 

Cangelosi (1990) mengkategorikan ranah kognitif atas tingkat pengetahuan 

dan tingkat intelektual. Tingkat pengetahuan dibedakan atas : 

a. Pengetahuan Sederhana 

Konstruk perilaku sebuah sasaran tingkat pengetahuan dianggap 

pengetahuan sederhana jika isi yang harus diingat siswa melibatkan tidak lebih 

dari satu tanggapan / (respons) untuk satu rangsangan tertentu. Contohnya : 

menyatakan rumus untuk luas persegi panjang. 

Pada tingkat pengetahuan ini, pemahaman siswa ditentukan oleh seberapa 

baik mereka mengingat informasi. Hal ini menjadi tidak relevan dengan sasaran 

pengetahuan sederhana apabila siswa memakai penalaran atau proses kognitif 

tingkat tinggi untuk menentukan tanggapannya.  

Pengetahuan sederhana tidak menjamin bahwa siswa akan menanggapinya 

dengan tingkat pengetahuan sederhana. Untuk mencegah hal ini terjadi, tes 

dirancang sedemikian rupa sehingga siswa tidak mempunyai waktu untuk bekerja 

melalui suatu proses penalaran tingkat tinggi. Hal ini bisa dengan menambah 

jumlah soal dan mengurangi waktu pelaksanaannya atau memaparkan soalnya 

dengan cepat, satu per satu dengan beberapa kartu yang diperlihatkan sebentar-

sebentar. 



• Pengetahuan tentang proses 

Konstruk perilaku sasaran tingkat pengetahuan dianggap pengetahuan 

tentang proses jika isi yang harus diingat siswa adalah urutan langkah-langkah 

dalam suatu prosedur. Contohnya menghitung luas persegi panjang jika diberikan 

ukurannya. 

Siswa mencapai sasaran pengetahuan tentang proses dengan mengingat 

bagaimana menjalankan prosedur atau memakai suatu metode. Jadi soal mengenai 

pengetahuan-tentang-proses meminta siswa menunjukkan bahwa mereka 

mengetahui langkah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dalam suatu proses. 

Karena sasaran pengetahuan tentang-proses berurusan dengan kemampuan 

siswa mengingat urutan tanggapan, bukan hanya satu tanggapan tunggal, maka 

setiap tanggapan dalam urutan merupakan stimulus untuk tanggapan berikutnya. 

Jadi kecermatan siswa sangat diperlukan dalam hal ini.  

 

b). Kognisi tingkat intelektual. 

Sasaran kognitif tingkat intelektual dapat diklasifikasikan sebagai (1) 

pemahaman komunikasi, (2) konseptualisasi, (3) aplikasi, atau (4) yang melebihi 

aplikasi. 

• Pemahaman komunikasi 

Tujuan pemahaman-komunikasi menuntut siswa menentukan makna yang 

tersurat (eksplisit) atau yang tersirat (implisit) dari suatu pesan. Tingkat ini lebih 

mengutamakan kemampuan siswa menafsirkan dan menjabarkan gagasan yang 

dinyatakan orang lain. Dengan kata lain, pada tingkat ini lebih memusatkan 

perhatian pada cara siswa menerima ungkapan, bukan pada cara mereka 

merumuskan ungkapan.  

• Konseptualisasi 

Tujuan konseptualisasi menuntut siswa memakai penalaran induktif untuk 

(1) membedakan contoh konsep tertentu (yakni gagasan atau abstraksi) dari 

sesuatu yang bukan contoh dari konsep tersebut. Contohnya membedakan antara 

luas permukaan sebuah bentuk geometri dengan beberapa ciri kuantitatif lain 

bentuk itu (misalnya tinggi, dan isinya).  Atau (2) mengerti mengapa ada 



hubungan tertentu. Contohnya menjelaskan mengapa luas suatu persegi panjang 

sama dengan hasil kali panjang dan lebarnya. 

• Aplikasi 

Sasaran aplikasi menuntut siswa memakai penalaran deduktif untuk 

memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah tertentu. Lebih lanjut, apabila 

dihadapkan kepada suatu masalah, siswa yang mencapai sasaran tingkat aplikasi 

dapat menentukan apakah proses, asas, fakta, rumus, hukum, atau hubungan lain 

yang ditentukan dalam isi sasaran itu relevan atau tidak dengan penyelesaian 

masalah. Contoh, ketika dihadapkan kepada masalah kehidupan nyata, dapat 

menentukan apakah menghitung luas suatu permukaan dapat atau tidak dapat 

menyelesaikan masalah itu. Sasaran aplikasi menuntut siswa untuk memutuskan 

kapan menghitungnya, sedangkan sasaran pengetahuan tentang proses menuntut 

siswa untuk ingat bagaimana menghitungnya. 

Sebuah soal aplikasi menghadapkan siswa kepada masalah dan tugas 

untuk menyimpulkan apakah suatu hubungan tertentu (misalnya rumus) berguna 

untuk menyelesaikan masalah itu atau tidak.  

• Melebihi aplikasi 

Beberapa sasaran menuntut siswa memperlihatkan perilaku kognitif yang 

lebih tinggi dari tingkat aplikasi. Bloom (1984) menyebutkan tiga konstruki 

perilaku semacam itu: (1) analisis, yang menuntut siswa untuk menguraikan isi 

menjadi beberapa bagian; (2) sintesis, yang menuntut siswa untuk menghasilkan 

isi dalam wilayah tertentu; dan (3) evaluasi, yang menuntut siswa menilai isi 

menurut kriteria. Tujuan dari tingkatan ini adalah menuntut siswa untuk berpikir 

secara kreatif agar dapat memeriksa, menghasilkan, atau menilai. Contohnya, 

hasil kali dua bilangan pecahan lebih kecil dari pada bilangan pecahan itu masing-

masing. 

 

3. Ranah Afektif 

Ranah afektif digolongkan menjadi perilaku afektif tingkat apresiasi dan 

perilaku afektif tingkat kemauan untuk bertindak. 

 

 



a. Perilaku afektif tingkat Apresiasi 

Perilaku afektif tingkat apresiasi menuntut siswa untuk mempercayai 

atau memiliki keyakinan tertentu tetapi tidak menuntut mereka untuk 

mempraktekkan keyakinan itu.  contohnya : 

• Siswa yakin bisa mencari luas bangun datar ataupun volume bangun 

ruang.   

b. Perilaku Afektif Tingkat Kemauan untuk Bertindak 

Perilaku afektif tingkat kemauan untuk bertindak menuntut siswa untuk 

memilih perilaku yang sesuai dengan keyakinan tertentu. Contoh : 

• Siswa mencoba membuktikan sendiri bagaimana proses menemukan 

luas persegi panjang, atau volume balok.   

 

3. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor digolongkan menjadi (a) kemampuan otot lurik 

atau (b) kemampuan untuk melakukan keterampilan khusus. 

a. Kemampuan otot lurik 

Kemampuan yang berhubungan dengan gerak yaitu kemampuan dalam 

menggunakan otot-otot seperti berjalan, lari, melompat, berenang 

melukis, membongkar dan memasang peralatan. Contohnya:  

• Meningkatkan kelenturan kedua tangan untuk melukis bangun datar 

dan bangun ruang dengan menggunakan mistar, busur, dan jangkar.  

b. Kemampuan melakukan keterampilan khusus 

Kemampuan melakukan keterampilan khusus menuntut siswa 

memanfaatkan kemampuan otot lurik untuk melaksanakan proses fisik 

tertentu contohya: 

• Memperagakan cara atau langkah-langkah melukis bangun datar dan 

bangun ruang dengan menggunakan mistar, busur, dan jangkar di papan 

tulis di depan kelas.    


