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KOMPETENSI PEND KESEHATAN

Penguasaan ilmu kesehatannya

Terampil menangani berbagai kasus

Mampu berkomunikasi serta berempati

pada penderita/keluarga/masyarakat 

dengan tujuan untuk mendapatkan data 

dan informasi yang akurat. 



PERENCANAAN PEMBELAJARAN

KEBUTUHAN 

KEMAMPUAN 

KOGNITIF 

PSIKOMOTOR 

AFEKTIF 

KEMAMPUAN 

AKHIR

(Kompetensi)

KEMAMPUAN 

AWAL

(Entry behavior)
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 Proses bukan sekedar mengukur tujuan
tercapai, tetapi digunakan untuk membuat
keputusan.

 Usaha untuk memperoleh informasi secara
berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh
tentang proses hasil belajar, pertumbuhan
serta perkembangan sikap dan perilaku
mahasiswa.

EVALUASI



PRINSIP EVALUASI

Terbuka

Berkesinambungan

Menyeluruh

Bermakna

Valid

Mendidik

Berorientasi pada

kompetensi

Adil
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SIKAP

 Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang 

terkait dengan pandangan hidup yang dimiliki oleh 

seseorang

Penilaian terhadap aspek-aspek non akademis 

seperti 
 sikap terhadap materi pelajaran

 Sikap terhadap preseptorship/fasilitator

 Sikap terhadap pasien

 Sikap berkaitan dengan nilai atau norma

Teknik penilaian sikap

 Observasi perilaku, 

 Pertanyaan langsung, dan 

 Laporan pribadi.
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APAKAH PENILAIAN UNJUK KERJA?

 Penilaian yang dilakukan dengan mengamati  kegiatan 
mahasiswa dalam melakukan sesuatu

Mhs mengaplikasikan pengetahuan, 
keterampilan, dan kelakuan kerjanya ke dalam
berbagai tugas yang bermakna dan melibatkan
mahasiswa sesuai dengan kriteria yang 
diinginkan. 



14

TEKNIK PENILAIAN UNJUK KERJA
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1. Ceklis, dalam pendekatan ini kita mengindikasi

apakah elemen tertentu dari kinerja terdapat dalam

ceklis.

2. Skala rating, dalam pendekatan ini dosen

mengidentifikasi seberapa besar derajad kinerja

mendekati standar.

3. Naratif, dosen menuliskan narasi apa yang terjadi

pada saat pengamatan. Berdasarkan hasil

pengamatan ini dosen dapat menentukan seberapa

dekat kinerja mahasiswa dengan standar yang ada.
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LANGKAH

 Penentapan kompetensi dasar yang 
harus dimiliki peserta didik.

 Rencana pemberian tugas, quiz, dan 
ulangan harian dalam satu semester.

 Proses penilaian yang meliputi 
pemilihan dan pengembangan teknik 
penilaian, sistem pencatatan, dan 
pengelolaan.

 Proses analisis yang mencakup 
kegiatan analisis terhadap hasil 
penilaian.

 Pencatatan dan pelaporan, yaitu 
pengelolaan sistem penilaian dan 
pembuatan laporan.
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• Pengumpulan secara sistematis hasil-hasil

kerja mahasiswa untuk menentukan informasi

mengenai sikap, motivasi, tingkat

perkembangan dan pertumbuhan sepanjang

waktu.

• Kumpulan hasil kerja mahasiswa yang 

menunjukkan kemampuan, pertumbuhan dan

upaya-upaya yang telah dilakukannya. 



• Memonitor kemajuan mahasiswa secara 

berkelanjutan baik formatif maupun 

sumatif.

• Multidimensi, mengandung berbagai 

bukti dan cerminan proses dari belajar 

mahasiswa

Poulson dkk, 1991.



Menentukan contoh kerja apa yang akan 
dikumpulkan

Menyusun rubrik

Menyusun Jadwal

Mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja 
siswa

Melakukan penilaian

Mengkomunikasikan hasil



 Hasil kerja individu

 Tugas-tugas

 Laporan eksperimen

 Laporan pengamatan lapangan.

 Hasil tes

Produk yang dikumpulkan tergantung 
dari tujuan portofolio untuk mengetahui 
perkembangan tentang apa.


