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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bidang Studi Pendidikan 

Kewarganegaraan bertujuan membekali mahasiswa dalam merancang 

dan menerapkan evaluasi pembelajaran PKn di sekolah menengah dengan 

seperangkat pengetahuan dan teknik evaluasi, sehingga diharapkan 

mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah ini akan menjadi guru PKn 

yang profesional. 

Uraian dan contoh dalam mata kuliah ini, dikaitkan dengan masalah yang 

dihadapi guru di sekolah terutama masalah penilaian bidang studi PKn, yang 

dewasa ini mendapat sorotan dan kritikan bahwa penilaian bidang studi PKn 

penilaiannya masih didominasi pada tataran kognitif, dan masih agak 

mengesampingkan ranah afektif dan psikomotor. 

Sejalan dengan uraian tadi, maka mahasiswa yang telah menyelesaikan 

mata kuliah ini diharapkan memiliki wawasan pengetahuan dan keterampilan 

dalam melaksanakan evaluasi bidang studi PKn. Secara khusus setelah Anda 

menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan hakikat evaluasi pembelajaran. 

2. Menjelaskan cara pengembangan tes objektif. 

3. Menjelaskan cara pengembangan tes uraian 

4. Menjelaskan cara pengembangan non-tes 

5. Mengembangkan dan menerapkan tes objektif 

6. Mengembangkan dan menerapkan tes uraian 

7. Mengembangkan dan menerapkan non-tes 

8. Menjelaskan cara pengujian kualitas butir soal 

9. Membuat laporan hasil penilaian belajar siswa. 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, mata kuliah ini dikemas dalam sembilan 

modul, yang meliputi: 

Modul 1 membahas tentang hakikat evaluasi pembelajaran. 

Modul 2 membahas tentang pengembangan penilaian terhadap semua 

kegiatan penilaian di sekolah. 

Modul 3 membahas tentang alat ukur (tes dan nontes) 

Modul 4 membahas tentang standarisasi alat ukur. 

Modul 5 membahas tentang cara mengolah hasil pengukuran 
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Modul 6 membahas tentang pendekatan penilaian sesuai dengan situasi 

dan kondisi lingkungan 

Modul 7 membahas tentang pengembangan tes formatif dan sumatif 

Modul 8 membahas tentang pengembangan penilaian nontes 

Modul 9 membahas tentang pelaporan penilaian hasil belajar 

 

Agar Anda berhasil dengan baik dan mendapat nilai yang memuaskan, 

maka ikutilah petunjuk berikut: 

1. Bacalah dengan cermat dan seksama bagian pendahuluan setiap modul 

sampai Anda memahami betul tentang apa, mengapa dan bagaimana 

mempelajari modul tersebut. 

2. Mantapkan pemahaman Anda terhadap materi yang disajikan pada setiap 

modul melalui diskusi, baik dalam belajar kelompok maupun dalam 

kegiatan tutorial. 

3. Kerjakan setiap tugas dan latihan serta tes formatif yang disajikan pada 

setiap kegiatan belajar dengan disiplin. 

 
Jangan lupa, tanamkan keyakinan pada diri Anda, bahwa Anda akan 

berhasil, dan buktikan bahwa Anda memang berhasil. 
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