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KONTRAK PERKULIAHAN 
(Evaluasi Pembelajaran Matematika) 

 
 
Bobot SKS  : 3 SKS 
Semester  : 5 
Hari Pertemuan :  
Dosen Pengampuh : 1. Prof. Dr. Ratu Ilma Indra Putri, M.Sc. 
                                  2. Dr. Budi Santoso, M.Si. 
                                  3. Meryansumayeka, S.Pd., M.Sc.  

 
1. Deskripsi Mata Kuliah 

Memahami teori dan konsep-konsep Evaluasi Pembelajaran Matematika 
serta dapat mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran matematika di 
sekolah. Pada mata kuliah ini dibahas konsep tentang makna dan kedudukan 
evaluasi dalan pembelajaran matematika, hakikat evaluasi pembelajaran, 
pengelompokkan alat ukur yaitu bagaimana kriteria pengukuran atau alat ukur 
yang baik, pengembangan penilaian tes baik tes obyektif maupun tes uraian 
yaitu bagaimana menulis tes obyektif dan tes uraian yang baik serta 
pengembangan penilaian nontes seperti angket, wawancara, dan portofolio. 
Mengembangkan soal PISA dan TIMMS, kualitas alat penilaian antara lain 
validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Aktivitas yang 
dilakukan dalam perkuliahan ini yaitu mengembangan alat evaluasi secara 
kelompok dan perhitungan kualitas alat penilaian, pengembangan nilai 
evaluasi, kemudian uji coba dilapangan dan terakhir paparan hasil uji coba. 

 
2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

 Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan istilah evaluasi, 
penilaian, pengukuran, dan tes serta apa saja yang dievaluasi, 
dinilai, diukur dalam proses pembelajaran. 

 Mahasiswa dapat memahami konsep validitas dan reliabilitas, 
perbedaanya dan hubungan keduanya. 

 Mahasiswa dapat mengembangkan soal pemecahan masalah dan 
menghasilkan proyek berupa video hasil validasi pengembangan 
soal. 

 Mahasiswa memiliki sikap bekerja sama, tanggung jawab, dan 
kreatif dalam menyelesaikan tugas 
 

3. Strategi/Model/Metode Pembelajaran 
Metode ceramah, diskusi, tanya-jawab 
 
4. Materi Pokok 

 hakikat evaluasi pembelajaran 

 kriteria penilaian hasil belajar dan bentuk hasil belajar menurut 
kurikulum 

 penilaian tes uraian 
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 penilaian tes obyektif 

 penilaian nontes seperti angket, wawancara, portofolio. 

 soal-soal kategori PISA dan TIMS 

 Kualitas alat penilaian (validitas dan reliabilitas) 

 kualitas alat penilaian (tingkat kesukaran, daya pembeda) 

 alat evaluasi secara kelompok dan perhitungan kualitas alat penilaian 

 teknik uji coba validasi dilapangan 
 

5. Bahan Bacaan/Daftar Pustaka 
 

6. Kriteria dan Standar Penilaian 
Penilaian dilakukan berdasarkan Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi 
terhadap proses pembelajaran dan unjuk sikap dengan komponen sebagai 
berikut : 
Tugas      : 20% 
Keaktifan di kelas  : 5%  
Absensi    : 5% 
UTS    : 30% 
UAS    : 40% 
 
 Hasil evaluasi dikategorikan sebagai berikut : 

Nilai Prestasi 
Bobot 

Prestasi 
Rentang Angka Makna Relatif 

A 4 86 – 100 Sangat Baik 

B 3 71 – 85 Baik 

C 2 56 – 70 Cukup 

D 1 41 – 55 Kurang 

E 0 0 – 40 Gagal 

 
 
7. Tata Tertib Siswa dan Dosen 
1. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah, pada 

waktu mengikuti perkuliahan di kelas 
2. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal waktu mengikuti 

perkuliahan, kecuali alasan tertentu (sakit, habis kecelakaan) 
3. Pada waktu perkuliahan semua handphone dinon aktifkan/disilent 
4. Keterlambatan masuk di kelas hanya diijinkan maksimal 15 menit dari jadwal. 

Lewat dari batas tersebut mahasiswa boleh masuk tapi tidak diperkenankan 
untuk absensi. 

5. Tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun 
selama perkuliahan berlangsung, kecuali pada saat diskusi. 

6. Mahasiswa wajb hadir minimal 80% dari tatap muka 
7. Tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS, kecuali dengan alasan jelas. 
8. Hasil evaluasi mahasiswa wajib dikembalikan pada mahasiswa 2 minggu 

setelah ujian berakhir. 
9. Protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar. 
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10. Jadwal Kuliah 

No. Pokok Bahasan Minggu Ke 

1 Pendahuluan, silabus, serta kontrak perkuliahan 1 

2 

hakikat-hakikat evaluasi pembelajaran 
pengertian evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes 
serta ujian. 
Apa saja yang dievaluasi dalam proses penilaian 
serta kriteria alat pengukuran yang baik. 

2 

3 

Kriteria penilaian sesuai dengan tujuan penilaian dan 
kurikulum 2013 
Pengertian kognitif , afektif, dan psikomotorik 
menurut kurikulum 2013. 
Contoh butir soal taksonomi bloom C1 sampai C6 

3 

4 

Pengertian bentuk tes subjektif (uraian) serta 
kebaikan dan kelemahan dari tes subjektif 
Format kisi-kisi evaluasi subjektif (uraiaan) yang 
benar untuk menulis tes uraian  

4 

5 

Pengertian bentuk tes obyektif serta kebaikan dan 
kelemahan dari tes subjektif 
Format kisi-kisi evaluasi objektif yang benar untuk 
menulis soal tes pilihan ganda. 

5 

6 

Instrumen penilaian non tes, pengertian serta jenis-
jenis penilaian nontes yaitu observasi, penugasan 
(tugas, proyek, interiew), angket/ kuesioner, 
pemeriksaan dokumen. 
Pengembangan penilaian nontes seperti angket, 
wawancara, portofolio. 

6 

7 
Contoh soal-soal PISA dan TIMS 
Menganalisis soal-soal kategori PISA dan TIMS 

7 

8 Ujian Tengan Semester 8 

9 
Kualitas alat pengembangan 
1. Validitas 
2. Realibilitas 

9 

10 
Tingkat kesukaran, 
daya pembeda 

10 

11 
Fungsi dan tujuan pengembangan alat evaluasi 
pembelajaran. 

11 

12 Teknik memvalidasi butir soal (metode tesmes) 12 

13 - 13 

14 - 14 

15 Proses dan hasil pengembangan butir soal 15 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 16 
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11. Lain-lain 
Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, 

dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila 
ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akanada pemberitahuan terlebih 
dahulu. 

 
 

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan 
kesepakatan ini. 
 
Pihak I       Pihak II 
Dosen Pengampu,     a.n. Mahasiswa 
 
 

 
(Prof.Ratu Ilma Indra Putri, M.Si)    (Rifqi Al Rosyid)  
NIP.196908141993022001    NIM.06081381621042 

 
Mengetahui 

Ketua PS Pendidikan Matematika, FKIP Unsri 
 
 
 

    (Dra. Cecil Hiltrimartin, M.Si.) 
                                 NIP. 196403111988032001 


