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ASESMEN KINERJA (PERFORMANCE ASSESSMENT) 

 
Oleh: 

WAHONO WIDODO  
 

APA? 

 Asesmen kinerja: bentuk asesmen yang memungkinkan siswa mendemonstrasikan serangkaian 
keterampilan atau perilaku, produk, serta dalam konteks tertentu yang mendemonstrasikan 
keduanya. Target asesmen kinerja: pengetahuan, penalaran, keterampilan, produk, dan afektif 
(Stiggins, 1994). Jenisnya bervariasi, antara lain performance assessment project dan performance 
assessment task (Campbell et al., 2000).  

 Asesmen kinerja meminta siswa untuk “menyelesaikan tugas-tugas kompleks dan nyata, dengan 
mengerahkan pengetahuan awal, pembelajaran yang baru diperoleh, dan keterampilan-
keterampilan yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah realistik atau  autentik.” 
Beberapa karakteristik asesmen kinerja adalah: (1) menyusun response, (2) pemikiran tingkat-
tinggi, (3) keautentikan, (4) keterpaduan, (5) proses dan produk, dan (6) kedalaman vs luas 
namun dangkal (Hibbard, 2000). 

 Sebenarnya “tidak ada hal baru dalam metodologi asesmen kinerja”. Tantangan utamanya adalah 
bagaimana membuat asesmen kinerja sesuai dengan standar. Tidak ada tempat di dalam asesmen 
kinerja untuk “intuisi, feeling, dan tebakan” (Stiggins, 1994).  

 
MENGAPA? 

• Asesmen kinerja dapat membawa guru dan siswa ke dalam kesetaraan dalam asesmen (Stiggins, 
1994). 

• Asesmen kinerja dapat merefleksikan pencapaian standar, mensintesis dalam pembelajaran, 
menggambarkan keadaan sesungguhnya, menyediakan berbagai pilihan sesuai minat dan pilihan 
siswa, memfasilitasi refleksi-diri (Campbel et al., 2000).    

• Mandat dari standar. Di dalam Standar Isi untuk IPA SMP/MTs dikatakan, “Pencapaian SK dan 
KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, 
dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru”. Di dalam Standar Penilaian dinyatakan secara 
eksplisit “tes kinerja” sebagai salah satu alat utama penilaian di kelas. 

 
BAGAIMANA MENDESAINNYA? 

• Melalui tiga langkah utama: 1) memilah kinerja, 2) penyiapan dan pengembangan sarana latihan 
(exercise) untuk unjuk kerja, 3) pensekoran dan pencatatan (Stiggins, 1994). 

• Memilah kinerja: kinerja dapat berupa serangkaian keterampilan atau perilaku yang harus 
didemonstrasikan siswa, produk yang harus dibuat, serta konteks tertentu yang 
mendemonstrasikan keduanya. Fokus asesmen: observasi  dan judgement terhadap fungsi kinerja 
siswa dalam kelompok. Selanjutnya putuskan kriteria kinerja (kriteria yang jelas dan memadai 
merupakan hal krusial dalam asesmen kinerja).  

• Pengembangan latihan: 1) dengan menyajikan latihan terstruktur untuk jenis kinerja yang 
diinginkan, atau 2) dengan mengobservasi dan mengevaluasi berbagai jenis kinerja selama 
pembelajaran dan mengumpulkan informasi tentang kinerja “tipikal” siswa, atau 3) 
mengkombinasikan keduanya. Selanjutnya, putuskan seberapa banyak latihan yang diperlukan. 

• Pensekoran dan pencatatan: Perhatikan tingkat rincian hasil, apakah dengan menganalisis tiap 
kinerja secara terpisah ataukah secara holistik. Selanjutnya, pilih metode (sistem pencatatan) 
untuk mentransformasikan kriteria menjadi informasi yang berguna, misalnya ceklis, skala 
bertingkat, catatan anekdotal, dan catatan mental. Terakhir, perlu diputuskan siapa yang akan 
mengamati dan mengevaluasinya (umumnya guru).   

• Pengembangan latihan (tugas kinerja) dan rubrik penilaian hasil kerjanya dapat 
mengacu/mengadaptasi Assessing Student Outcomes  oleh Marzano et al. (1995). 


