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TUJUAN MATA KULIAH 
Perkuliahan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, kemampuan dan 
keterampilan kepada mahasiswa calon guru sejarah untuk mengembangkan berbagai 
model asesmen pada pembelajaran sejarah  
 
PENDEKATAN MATA KULIAH 
Pelaksanaan perkuliahan ini menggunakan pendekatan inkuiri yaitu penyelesaian 
tugas, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, diskusi dan pelaporan  
 
MATERI PERKULIAHAN 
Pertemuan ke-1 
Pada pertemuan ini membahas silabus perkuliahan serta persyaratan-persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan ini. Kemudian 
dilanjutkan dengan pembahasan tentang perubahan paradigma ilmu pengetahuan 
sejak akhir abad ke-20 serta latar belakang, pengertian dan tujuan asesmen 
alternatif 
  
Pertemuan ke-2 
Pertemuan ini membahas dan mendiskusikan tentang teori-teori psikologi yang dapat 
dijadikan landasan bagi penggunaan asesmen alternatif 
 
Pertemuan ke-3 
Pertemuan ini diisi dengan diskusi kelompok tentang peranan asesmen alternatif  
dalam memperbaiki proses pembelajaran sejarah di persekolahan 
 
Pertemuan ke-4 
Pertemuan ini membahas dan mendiskusikan tentang asesmen kinerja 
 



Pertemuan ke-5  
Kegiatan pada pertemuan ini diisi dengan membahas dan mendiskusikan tentang 
bentuk tugas (task) dalam asesmen kinerja pada pembelajaran sejarah 
 
Pertemuan ke-6 
Pertemuan ini diisi dengan latihan penyusunan tugas (task) pada pembelajaran 
sejarah di persekolahan 
 
Pertemuan ke-7 
Kegiatan ini diisi dengan latihan penyusunan tugas (task) pada pembelajaran sejarah 
di persekolahan 
 
Pertemuan ke-8 
Pertemuan ini membahas dan mendiskusikan tentang bentuk kriteria (rubric) dalam 
asesmen kinerja 
 
Pertemuan ke-9 
Kegiatan pada pertemuan ini diisi dengan latihan menyusun bentuk krteria (rubric) 
yang sesuai dengan bentuk tugas yang telah disusun sebelumnya 
 
Pertemuan ke-10 
Kegiatan pada pertemuan ini diisi dengan pembahasan latar belakang, pengertian dan 
tujuan asesmen portofolio 
 
Pertemuan ke-11 
Pertemuan ini membahas dan mendiskusikan tentang langkah-langkah asesmen 
portofolio 
 
Pertemuan ke-12 
Kegiatan ini diisi dengan latihan menyusun asesmen portofolio pada pembelajaran 
sejarah  
 
Pertemuan ke-13 
Pertemuan ini diisi dengan kegiatan diskusi kelompok tentang karakteristik asesmen 
kinerja dan asesmen portofolio   
 
Pertemuan ke-14 
Pada pertemuan ini mendiskusikan hasil pelaksanaan asesmen portofolio pada 
pembelajaran sejarah yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa di persekolahan 
 



Pertemuan ke-15 
Pada pertemuan ini mendiskusikan hasil tugas beserta kriteria penilaian yang dibuat 
dan dilaksanakan oleh mahasiswa di persekolahan 
 
Pertemuan ke-16 
Pada pertemuan ini mendiskusikan tentang keseluruhan materi perkuliahan dan 
membahas tentang penyusunan tugas akhir berupa laporan portofolio mahasiswa 
selama mengikuti perkuliahan ini. 
 
 
TAGIHAN 
1. Laporan pengkajian informasi dari berbagai sumber tentang peranan asesmen 

alternatif dalam suatu pembelajaran  
2. Laporan penentuan dan kunjungan ke sekolah mitra 
3. Laporan diskusi kelompok 
4. Menyusun tugas (task) untuk pembelajaran sejarah di persekolahan 
5. Menyusun kriteria (rubric) untuk asesmen kinerja pada pembelajaran sejarah di 

persekolahan 
6. Menyusun asesmen portofolio yang dapat dikembangkan pada 

pembelajaransejarah di persekolahan 
7. Laporan hasil penyusunan dan pelaksanaan tugas (task) beserta kriteria penilaian 

(rubric) pada pembelajaran sejarah di persekolahan 
8. Laporan hasil penyusunan dan pelaksanaan portofolio pada pembelajaran sejarah 

di persekolahan 
9. Laporan portofolio mahasiswa selama mengikuti perkuliahan ini 
 
 
EVALUASI 
Informasi untuk evaluasi diperoleh melalui : 
1. Tugas kelompok mingguan 
2. Tugas kelompok akhir semester 
3. Aktivitas diskusi di kelas 
4. Aktivitas mahasiswa selama mengikuti PBM 
5. Kuis 
6. Ujian Tengah Semester (UTS) 
7. Ujian Akhir Semester (UAS) 
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