
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 
 

 

Asesmen atau penilaian merupakan proses untuk mendapatkan informasi menge-

nai apa saja yang telah dipelajari oleh siswa dan bagaimana tingkat keberhasilan 

siswa mempelajarinya (Abidin, 2014).  Tingkat keberhasilan atau hasil pembel-

ajaran ini akan menjadi bahan pengambilan keputusan untuk memperbaiki proses 

belajar.  Asesmen dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai hasil belajar 

peserta didik dalam mencapai sebuah kompetensi dasar ( Uno dan Koni, 2012 ).  

Penilaian hasil belajar peserta didik dalam kurikulum 2013 mencakup kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  Penilaian hasil belajar pada kompetensi 

keterampilan dapat menggunakan asesmen kinerja (Tim Penyusun, 2014). 

 

Asesmen kinerja merupakan salah satu alternatif penilaian terhadap perolehan, 

penerapan, pengetahuan dan keterampilan  yang menunjukkan kemampuan siswa 

dalam proses dengan mengacu pada standar tertentu (Wulan, 2013).  Asesmen ki-

nerja dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu.  Asesmen kinerja dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian.  In-

strumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk menilai peserta didik  dalam 

mencapai pembelajaran (Tim Penyusun, 2014).  Instrumen asesmen kinerja yang 

digunakan dalam mengukur kemampuan siswa pada suatu indikator harus dileng-

kapi dengan rubrik (Susila, 2012).  Rubrik yang dibuat harus melalui validitas dan 
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reliabilitas dalam menilai kompetensi siswa pada pelaksanaan praktikum sehingga 

pembelajaran praktikum untuk kompetensi keterampilan harus didasarkan pada 

data yang bersesuaian dengan pelaksanaan asesmen kinerja (Sudrajat dkk, 2011).  

Pelaksanaan Asesmen kinerja laboratorium harus dilaksanakan secara efektif, 

karena terdapat tuntutan dalam kompetensi hasil belajar siswa yaitu berupa nilai 

praktik yang diperoleh dari kegiatan praktikum (Susila, 2012).  

 

Praktikum merupakan salah satu proses pembelajaran yang dilakukan untuk mem-

peroleh pengetahuan dengan eksperimen yang umumnya dilakukan di laboratori-

um.  Praktikum di laboratorium dalam pembelajaran kimia menjadi penting jika 

ditinjau dari ilmu kimia yang dibangun dengan metode ilmiah (Jumaini, 2013).  

Melalui tahapan metode ilmiah, maka ilmu kimia dapat melatih kemampuan siswa 

dalam mengembangkan kemampuan mencoba, menemukan, dan menyimpulkan 

hasil eksperimen yang dapat mencakup kimia sebagai proses. 

 

Siswa mempelajari ilmu kimia sebagai proses dan menerapkan pembelajaran me-

lalui praktikum atau melakukan kinerja maka pendidik harus menilai kinerja siswa 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau hasil belajarnya, sehingga proses 

pembelajaran ini perlu adanya instrumen asesmen kinerja yang dapat menilai ke-

mampuan kinerja peserta didik (Abidin, 2014).  Sehubungan dengan itu maka 

pendidik harus membuat perangkat mengenai penilaian pada aspek keterampilan 

atau  instrumen asesmen kinerja yang sesuai dengan materi yang disampaikan dan 

kondisi dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan efisiensi dan efekti-

vitas ketercapaian kompetensi lulusan (Uno dan Koni 2012).  Menurut fakta di 

lapangan sebagian besar guru belum membuat instrumen asesmen kinerja dan 
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keterlaksanaan asesmen kinerja masih jarang dilakukan.  Hal tersebut didukung 

oleh beberapa peneliti pendahulu dan hasil observasi langsung  dari 4 sekolah 

berikut. 

 

Fakta di sekolah berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 5 guru 

dan 48 siswa dari 4 SMA/MA di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus 

(SMA N 1 Kotaagung, SMA N 2 Kotaagung, SMA Muhammadiyah Kotaagung 

dan MAN 1 Kotaagung) mengenai instrumen asesmen kinerja diperoleh bahwa 

(1) sebanyak 100% guru tidak pernah membuat instrumen asesmen kinerja untuk 

mengukur kemampuan psikomotorik siswa, (2) sebanyak 60% guru merasa kesu-

litan dalam membuat instrumen penilian, (3) sebanyak 80% dari guru-guru terse-

but belum memahami tentang asesmen kinerja, (4) sebanyak 97,9%  siswa menga-

takan penilaian kinerja pada saat praktikum penting untuk di lakukan, dan (5) se-

banyak 100% guru-guru mengatakan perlu dikembangkan sebuah instrumen ases-

men kinerja dalam kegiatan praktikum. 

 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 4 guru kimia SMA/ MA di Yogya-

karta (SMA N 7 Yogyakarta, SMA N 5 Yogyakarta, SMA Kolombo Yogyakarta, 

MAN Lab UIN Yogyakarta) menunjukkan bahwa penilaian aspek psikomotorik 

pada praktikum kimia SMA/MA hanya sebatas pada pengamatan tidak terstruktur, 

tanpa menggunakan instrumen penilaian dan hanya meliputi beberapa aspek ke-

terampilan saja.  Guru belum mengembangkan instrumen penilaian aspek psiko-

motorik pada praktikum kimia secara spesifik.  Instrumen penilaian yang tersedia 

juga belum disertai dengan pedoman penskoran, sehingga penilaian tidak bisa di-

hindarkan dari subyektivitas penilai (Jumaini, 2013). 
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Fakta penelitian terdahulu yang lain dilakukan oleh Wulan (2008) menyatakan 

bahwa prinsip asesmen kinerja yang ditawarkan para ahli asesmen selama ini 

belum sesuai dengan kebutuhan guru dan kondisi sekolah di Indonesia.  Asesmen 

yang dicontohkan memiliki aturan dan prosedur yang rumit sehingga sulit dipel-

ajari dan sulit diaplikasikan dalam penilaian sehari-hari.  Hasil studi mendalam se-

lama lima tahun tentang asesmen kinerja (Wulan, 2003-2008) telah menghasilkan 

suatu gagasan baru tentang skenario implementasi asesmen kinerja sehari-hari  

untuk pembelajaran sains di Indonesia.  Penilaian kinerja siswa akan lebih mudah 

dilakukan apabila guru menggunakan kurva normal sebagai dasar pemikiran.   

 

Kurva normal dapat menjelaskan bahwa frekuensi siswa dengan kemampuan 

mendekati rata-rata lebih banyak dibandingkan dengan frekuensi siswa dengan 

kemampuan rendah dan tinggi.  Pada pelaksanaannya guru hanya perlu berfokus 

pada siswa berkemampuan rendah dan tinggi saja.   

 

Asesmen kinerja pada kegiatan praktikum menjadi penting  untuk dilakukan oleh 

pendidik kepada peserta didik.  Harapan guru kimia di Kecamatan Kotaagung Ka-

bupaten Tanggamus mengenai kegiatan praktikum adalah adanya pengembangan 

instrumen asesmen kinerja yang efektif dan dapat menilai secara menyeluruh pro-

ses kegiatan peserta didik ketika melakukan praktikum.  Praktikum yang dikhu-

suskan yaitu mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi.   

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian adalah berikut ini.  
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1. Bagaimanakah karakteristik instrumen asesmen kinerja pada praktikum  

pengaruh suhu terhadap laju reaksi? 

2. Bagaimana bentuk instrumen asesmen kinerja yang sederhana pada 

praktikum pengaruh suhu terhadap laju reaksi? 

3. Bagaimana pelaksanaan instrumen asesmen kinerja yang mudah digunakan 

pada praktikum pengaruh suhu terhadap laju reaksi? 

4. Apa kendala yang ditemui ketika menyusun instrumen asesmen kinerja pada 

praktikum pengaruh suhu terhadap laju reaksi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

seperti berikut: 

1. mendeskripsikan karakteristik  instrumen asesmen kinerja yang dikembang-

kan pada praktikum pengaruh suhu terhadap laju reaksi; 

2. mengembangkan instrumen asesmen kinerja yang sederhana pada praktikum 

pengaruh suhu terhadap laju reaksi; 

3. mendeskripsikan pelaksanaan dalam menggunakan instrumen asesmen kiner-

ja yang mudah digunakan pada praktikum suhu terhadap laju reaksi; dan 

4. mendeskripsikan kendala dalam penyusunan instrumen asesmen kinerja yang 

dikembangkan pada praktikum pengaruh suhu terhadap laju reaksi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dalam pengembangan asesmen kinerja ini menurut Uno dan Koni (2012) 

diantaranya sebagai berikut ini. 
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1. Bagi peserta didik 

 

Penggunaan instrumen asesmen kinerja diharapkan dapat memberikan motivasi 

lebih untuk peserta didik dalam mengikuti praktikum kimia dan untuk mengukur 

dan melatih keterampilan proses berpikir dan aplikatif siswa terhadap percobaan 

praktikum pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Siswa yang melakukan kinerja 

ketika dilakukan penilaian akan memperlihatkan kinerjanya dengan lebih baik 

karena siswa merasa kinerja yang dilakukan seperti ada penghargaan yang lebih 

berarti. 

 

2. Bagi guru 

 

Pengembangan instrumen asesmen kinerja dapat digunakan sebagai alat ukur 

yang lebih efektif dalam penilaian praktikum siswa sehingga penilaian terhadap 

praktikum kimia dapat lebih terarah dan menyeluruh (produk dan proses).  Instru-

men asesmen kinerja ini juga dapat dijadikan referensi bagi guru dalam menyusun 

dan mengembangkan instrumen asesmen kinerja yang lebih baik untuk penilaian 

pembelajaran kimia. 

 

3. Bagi peneliti 

 

Bagi peneliti untuk mengetahui cara mengembangkan instrumen asesmen kinerja 

sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut lagi dikemudian hari.  Pengembangan 

instrumen asesmen kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 

lain dalam melakukan asesmen kepada siswa ketika melakukan kegiatan unjuk 

kerja. 
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4. Bagi sekolah 

 

Memberikan pandangan baru dalam sistem penilaian dan menjadi suatu sum-

bangan pemikiran dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam pembel-

ajaran kimia di sekolah.  Hal tersebut karena dengan adanya pengembangan in-

strumen asesmen kinerja guru tidak merasa kesulitan untuk  melakukan penilaian 

kinerja siswa.  Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi sekolah 

dalam pengembangan instrumen asesmen kinerja yang lebih baik untuk diterap-

kan dalam sistem penilaian kinerja siswa atau penilaian-penilaian lain seperti dis-

kusi atau presentasi. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup dalam pengembangan instrumen asesmen kinerja diantaranya 

sebagai berikut ini. 

1. Pengembangan adalah suatu proses untuk mengembangkan suatu produk baru 

atau menyempurnakan produk yang telah ada sebelumnya yang dapat diper-

tanggungjawabkan (Sukmadinata, 2011). 

2. Instrumen asesmen kinerja adalah suatu alat yang dirancang untuk mengukur 

dan menilai keterampilan dalam proses capaian pembelajaran peserta didik 

(Tim Penyusun, 2014). 


