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Abstract: Performance assessment is an assessment which focuses on the process that gives a 

chance to the pupils to show their performance, not to answer or choose an answer from a set 

of answer possibilities available. In principle, performance assesment consists of two parts 

namely assignment assessment and rubric. Basically performance assessment is an assessment 

that can not stand without other learning assessments; these assessments complete one ano-

ther so they can be used to assess the pupils correctly and accurately. 
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Matematika merupakan salah satu cabang ilmu 

pengetahuan yang diperlukan dalam kehidupan seha-

ri-hari. Matematika bukanlah pengetahuan menyendi-

ri yang dapat sempurna karena matematika itu sendi-

ri, tapi adanya matematika itu terutama untuk mem-

bantu kita dalam memahami dan menguasai ilmu pe-

ngetahuan yang lain dan berinteraksi dengan sesama. 

Untuk menguasai matematika diperlukan suatu 

proses belajar. Peristiwa belajar disertai dengan pro-

ses pembelajaran akan lebih terarah dan sistematik 

daripada belajar yang hanya semata-mata dari penga-

laman dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal 

ini pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran 

yang bisa mengkonstruk pengetahuan. Hal ini sejalan 

dengan pandangan konstruktivis bahwa belajar mate-

matika merupakan proses yang mana siswa secara ak-

tif mengkonstruk pengetahuan matematika (Sa’dijah, 

2005). Dalam pembelajaran matematika, siswa tidak 

hanya menerima pengetahuan tetapi mengkonstruk 

pengetahuan tersebut dengan berbagai aktivitas pem-

belajaran. Sehingga pembelajaran menjadi bermakna 

dan dapat diterapkan dalam kehidupan siswa. 

Sejalan dengan hal tersebut, kurikulum yang 

berlaku saat ini menuntut pembelajaran yang berpu-

sat pada siswa. Pembelajaran lebih menekankan pada 

proses. Dengan demikian diperlukan adanya asesmen 

alternatif yang tidak hanya berupa tes tertulis (paper 

and pencil test). Hal ini karena tes tulis yang diguna-

kan sebagai alat penilaian mempunyai beberapa ke-

kurangan, antara lain: (1) setiap soal yang digunakan 

dalam suatu tes umumnya mempunyai jawaban tung-

gal, (2) tes hanya berfokus pada skor akhir dan tidak 

berfokus pada bagaimana siswa memperoleh jawa-

ban, (3) tes kurang mampu mengungkapkan bagaima-

na siswa berpikir, dan (4) umumnya tes tidak mampu 

mengukur semua aspek belajar. Banyak tipe asesmen 

alternatif yang dapat digunakan, antara lain asesmen 

kinerja yang menuntut siswa untuk menunjukkan ki-

nerjanya tentang apa yang mereka tahu dan apa yang 

dapat mereka lakukan. Asesmen kinerja dapat digu-

nakan untuk membantu siswa membiasakan diri me-

nunjukkan kinerjanya dalam memahami dan meme-

cahkan masalah. Dengan demikian, mereka tidak ha-

nya dapat menunjukkan produk akhir saja. Kebiasaan 

seperti ini berguna bagi siswa dalam bermasyarakat.  

 

ASESMEN DALAM PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA 

  

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu 

pembelajaran tidak akan terlepas dari kegiatan ases-

men. Asesmen merupakan suatu proses pengumpulan 

informasi yang dilakukan secara sistematis tanpa me-

rujuk pada suatu keputusan tentang nilai. Informasi 

ini bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Ases-

men digunakan sebagai cara untuk menginformasikan 
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kepada para siswa tentang bagaimana yang mereka 

kerjakan atau sebaik apa yang telah mereka lakukan 

dalam pembelajaran (Garfield, 1994). Asesmen juga 

merupakan proses memperoleh informasi tentang pe-

ngetahuan kemampuan matematika siswa, kemampu-

an menggunakan matematika, dan kemampuan mem-

buat kesimpulan untuk berbagai tujuan (NCTM, 

1995). Visi penting dari asesmen adalah sebagai sua-

tu proses dinamis yang secara kontinu menghasilkan 

informasi tentang kemajuan prestasi siswa yang ter-

cantum dalam tujuan pembelajaran (Garfield, 1994). 

Asesmen juga merupakan proses pengumpulan bukti-

bukti tentang pengetahuan dan keahlian siswa dan hal 

ini terintegrasi dengan proses pembelajaran serta se-

suai dengan tujuan yang ingin dicapai. Asesmen di-

harapkan bisa melengkapi alat penilaian yang berupa 

paper and pencil test sehingga informasi yang dida-

patkan lebih menggambarkan pengetahuan siswa.  

Tujuan dalam pengumpulan informasi asesmen 

antara lain: (1) memberikan informasi individu kepa-

da siswa tentang seberapa baik siswa telah belajar 

kompetensi dasar tertentu dan kesulitan apa yang me-

reka alami, (2) memberikan informasi kepada guru 

tentang sebaik apakah siswa dapat memahami kom-

petensi tertentu atau kapan waktu yang tepat untuk 

melanjutkan pembelajaran ke kompetensi lain, (3) 

memberikan diagnostik informasi kepada guru ten-

tang pemahaman individu siswa atau kesulitan siswa 

dalam memahami materi baru, (4) memberikan infor-

masi kepada guru tentang persepsi dan reaksi siswa 

terhadap kelas, materi, problem, atau aktivitas terten-

tu, dan (5) membantu siswa menemukan kelemahan 

dan kelebihan mereka dalam menguasai kompetensi 

dasar matematika (Garfield, 1994). 

Dalam melakukan kegiatan asesmen diperlu-

kan alat untuk mengumpulkan informasi. Alat terse-

but harus sesuai dengan tujuan kegiatan asesmen. Be-

berapa kriteria alat asesmen yang baik adalah: (1) da-

pat memberikan informasi yang akan berperan dalam 

pemutusan mengenai peningkatan pembelajaran, (2) 

harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, (3) membe-

rikan informasi tentang apa yang siswa tahu, dan (4) 

dapat melengkapi hasil asesmen lain untuk memberi-

kan deskripsi umum tentang apa yang siswa ketahui. 

 

ASESMEN KINERJA MATEMATIKA 

  

Asesmen kinerja merupakan suatu asesmen 

yang menitikberatkan pada proses. Asesmen kinerja 

adalah asesmen yang memberi kesempatan siswa me-

nunjukkan kinerja, bukan menjawab atau memilih ja-

waban dari sederetan kemungkinan jawaban yang su-

dah tersedia. Asesmen kinerja adalah penilaian berda-

sarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas 

siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan 

terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi sis-

wa (Depdiknas, 2004). Asesmen kinerja sebagai me-

tode pengujian yang meminta siswa untuk membuat 

jawaban atau hasil yang menunjukkan pengetahuan 

dan keahlian mereka. Asesmen kinerja merupakan 

pemahaman terbaik yang dapat berupa respon siswa 

dari yang paling sederhana sampai yang paling kom-

pleks (Elliott, 1995). Dengan demikian, asesmen ki-

nerja merupakan salah satu bentuk asesmen yang me-

minta siswa untuk menunjukkan kinerja mereka se-

hingga dapat diketahui pengetahuan mereka. Ases-

men kinerja menuntut siswa untuk aktif karena yang 

dinilai bukan hanya produk tetapi yang lebih penting 

adalah keterampilan yang mereka punya. Asesmen 

kinerja dalam matematika meliputi presentasi tugas 

matematika, proyek atau investigasi, observasi, wa-

wancara (interview), dan melihat hasil (product). 

 

RUBRIK ATAU PEDOMAN PENILAIAN 

 

Untuk menjaga objektivitas asesmen kinerja 

diperlukan penetapan rubrik. Rubrik ini disusun ber-

dasarkan tujuan asesmen. Dalam melaksanakan ases-

men dengan menggunakan rubrik sebaiknya siswa 

mengetahui tentang kriteria apa saja yang akan dinilai 

sehingga mereka dapat memaksimumkan kemampu-

an yang dimilikinya. 

Rubrik atau kriteria penilaian adalah suatu des-

kripsi tentang dimensi-dimensi untuk memutuskan 

kinerja siswa, suatu skala nilai untuk menilai dimen-

si-dimensi yang telah ditetapkan, dan standar untuk 

memutuskan kinerja (Karim, 2003). Rubrik berarti 

hirarki dari standar yang digunakan untuk menilai 

kerja siswa. Rubrik membantu guru untuk menilai ki-

nerja siswa dengan lebih akurat dan objektif dan 

memfokuskan guru untuk menilai kinerja bukan sis-

wanya (Bush & Leinwand, 2000), Terdapat 2 macam 

rubrik yaitu holistik dan analitik. Rubrik holistik 

menggambarkan kualitas kinerja untuk tiap level se-

dangkan rubrik analitik memberikan nilai untuk kom-

ponen tugas. Kedua tipe rubrik tersebut mempunyai 

keuntungan masing-masing. Keuntungan rubrik ho-

listik antara lain: pekerjaan dinilai melalui keseluru-

han kualitas, semua proses diberikan bobot yang sa-

ma, serta menekankan pada proses berpikir dan ber-

komunikasi dalam matematika. Keuntungan rubrik 

analitik antara lain: menekankan pada cara yang ber-
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beda dalam menyelesaikan tugas, beberapa proses 

mungkin mendapatkan penekanan atau bobot yang 

berbeda, lebih mudah diterapkan, serta memberikan 

sebagian kredit (Bush & Leinwand, 2000). Contoh 

rubrik disajikan pada tabel 1, 2, 3, dan 4. 

 

MANFAAT ASESMEN KINERJA 

 

Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari 

penerapan asesmen kinerja, antara lain: (1) asesmen 

kinerja menekankan siswa untuk berlomba dengan 

dirinya sendiri daripada dengan siswa lain, (2) dapat 

menambah pemahaman siswa tentang apa yang dike-

tahui dan dilakukan, (3) dapat menghilangkan keta-

kutan terhadap matematika karena tidak ada jawaban 

benar atau salah, (4) dapat menuntun pembelajaran 

selanjutnya karena tidak terpisah dari pembelajaran,

dan (5) membuat pembelajaran lebih relevan ke kehi-

dupan siswa dan dunia nyata (Ott, 1995). Sedangkan 

menurut Stenmark (2000), manfaat asesmen kinerja 

untuk siswa antara lain: (1) memberikan kesempatan 

siswa untuk memperlihatkan kemampuan siswa baik 

kecepatan maupun ketepatan, (2) melakukan pengor-

ganisasian dan pemikiran siswa sendiri, (3) memaha-

mi bahwa matematika bukanlah ‘serangkaian peratu-

ran untuk diingat dan diikuti’ tapi lebih kepada pro-

ses yang memungkinkan siswa untuk menyelesaikan 

masalah, (4) meningkatkan motivasi, dan (5) menge-

tahui kekuatan dan kegunaan matematika. 

Dengan demikian, melalui asesmen kinerja, 

siswa dibiasakan untuk menunjukkan kinerjanya da-

lam segala hal, baik untuk memecahkan masalah, me-

ngutarakan pendapat, berdiskusi, maupun memberi-

kan alasan dari jawaban yang diberikan. 

 

 

Tabel 1 Rubrik Holistik 

 

Nilai Keterangan Kriteria Umum 

3 Sangat 

memuaskan 

Menunjukkan pemahaman konsep secara tepat dan teliti, perhitungan benar, menggunakan 

tabel, gambar, dan grafik secara benar dan teliti, menggunakan strategi yang tepat, serta ala-

san tepat dan masuk akal. 

2 Memuaskan Menunjukkan pemahaman konsep yang tepat, perhitungan benar, menggunakan tabel, gam-

bar, dan grafik benar tapi kurang teliti, penggunaan strategi tepat, dan alasan tepat tapi ku-

rang masuk akal. 

1 Kurang 

memuaskan 

Menunjukkan pemahaman konsep kurang tepat, perhitungan kurang tepat, penggunaan ta-

bel, gambar, dan grafik tidak teliti, penggunaan strategi kurang tepat, dan alasan kurang 

tepat. 

0 Tidak 

memuaskan 

Menunjukkan ketidakpahaman terhadap konsep, perhitungan tidak tepat, tidak mengguna-

kan tabel, gambar, ataupun grafik, penggunaan strategi tidak tepat, dan alasan tidak tepat. 

 

Tabel 2 Rubrik Analitik 

 

Keterangan Nilai dan Kriteria Umum 

Pemahaman masalah Tidak memahami (0), memahami sebagian (3), dan dapat memahami (6). 

Perencanaan strategi Strategi salah (0), sebagian strategi benar (3), dan semua strategi tepat (6). 

Jawaban yang didapat Jawaban salah (0), sebagian jawaban benar (3), dan jawaban benar (6) 

 

Tabel 3  Contoh Rubrik Tugas Proyek Matematika (Kelompok) 

 

No. Kriteria 
Kelompok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Kreatifitas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

2. Kejelasan atau keterangan jawaban lengkap ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

3. Kebenaran jawaban ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

4. Kerjasama dengan sesama anggota kelompok ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

5. Keakuratan jawaban/gambar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

6. Penggunaan strategi benar dan tepat ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

7. Kerapian atau keindahan  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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Tabel 4 Contoh Rubrik Penilaian Presentasi Matematika (Individu) 

 

No. Kriteria 
Nomor Absen Siswa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Pemahaman Konsep 

� Menunjukkan pemahaman terhadap konsep matematika. 

� Kebenaran materi matematika yang disampaikan. 

 

... 

... 

 

... 

... 

 

... 

... 

 

... 

... 

 

... 

... 

 

... 

... 

 

... 

... 

 

... 

... 

 

... 

... 

 

... 

... 

2. Penalaran/Komunikasi 

� Penyampaian atau jawaban pertanyaan jelas dan dapat dipahami. 

� Menghargai pendapat yang berbeda. 

� Penjelasan materi terorganisasi dengan baik. 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

3. Pemecahan Masalah 

� Penggunaan strategi benar dan tepat. 

� Memenuhi penyelesaian masalah yang diinginkan. 

� Kerapian atau keindahan. 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

... 

... 

... 

 

 

KELEMAHAN DAN KELEBIHAN 

  

Beberapa kelebihan asesmen kinerja antara 

lain: (1) pembelajaran dapat lebih efektif karena ases-

men kinerja terintegrasi dalam proses pembelajaran, 

(2) membantu siswa untuk mengkomunikasikan ide, 

baik kepada teman, guru maupun kepada kelas, (3) 

lebih lengkap dan valid dalam menilai kemampuan 

siswa, (4) mengembangkan pengetahuan dan keahli-

an siswa karena tidak hanya sekedar memberikan ja-

waban tapi juga beserta alasannya, dan (5) jawaban 

bersifat terbuka karena tidak ada jawaban benar atau 

salah. Sedangkan kelemahan asesmen kinerja antara 

lain waktu yang digunakan relatif lama dan adanya 

kecenderungan guru bersikap subjektif sehingga di-

khawatirkan penilaian kurang relevan. 

 

PENUTUP 

 

Asesmen kinerja dapat digunakan untuk mem-

bantu siswa membiasakan diri menunjukkan kinerja-

nya dalam memahami dan memecahkan masalah. De-

ngan demikian, mereka tidak hanya dapat menunjuk-

kan produk akhir saja. Asesmen kinerja pada dasar-

nya merupakan asesmen yang tidak bisa terlepas dari 

asesmen pembelajaran yang lain, asesmen ini saling 

melengkapi satu sama lain sehingga dapat benar-be-

nar menilai siswa secara tepat dan akurat. 
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