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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Penilaian atau asesmen adalah suatu proses yang sistematis dan mencakup kegiat-

an mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi untuk me-

nentukan seberapa jauh seorang siswa atau sekelompok siswa mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap maupun kete-

rampilan (Kusaeri dan Suprananto, 2012). Dalam Permendiknas Nomor 20 tahun 

2007 dinyatakan bahwa salah satu prinsip penilaian adalah menyeluruh dan ber-

kesinambungan, berarti penilaian yang dilakukan harus mencakup semua aspek 

kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk 

memantau perkembangan kemampuan peserta didik (Tim Penyusun, 2007).   

 

Kemampuan peserta didik tidak hanya sebatas kemampuan kognitif dan afektif 

saja yang dapat diukur melalui tes tertulis atau pun tes lisan serta pengamatan gu-

ru  terhadap aktifitas sosial peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar meng-

ajar dikelas.  Sehingga seorang pendidik perlu mempertimbangkan beberapa as-

pek saat melakukan penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki oleh peserta di-

dik.  Sebagaimana dijelaskan  dalam Permendikbud Nomor 104 tahun 2014 yang 

menyatakan bahwa lingkup penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompe-

tensi sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan (Tim Penyusun, 
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2014).  Berarti, salah satu ranah kompetensi atau kemampuan peserta didik yang 

harus dinilai adalah kompetensi keterampilan atau psikomotorik. 

 

Kompetensi  keterampilan atau psikomotorik merupakan ranah kompetensi yang 

berkaitan dengan skill atau kemampuan bertindak. Hasil belajar psikomotorik me-

rupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami sesuatu) dan hasil bela-

jar afektif.  Hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil bela-

jar psikomotorik apabila peserta didik telah menunjukan perilaku atau perbuatan 

tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah 

afektifnya (Sudijono, 2011).  Kemampuan psikomotorik dapat dinilai melalui pe-

ngamatan atau observasi secara langsung terhadap peserta didik tersebut (Uno dan 

Koni, 2012).  Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan kete-

rampilan konkrit.  Keterampilan konkrit memerlukan keterampilan abstrak berupa 

pengetahuan, kemampuan berpikir dan sikap.  Keterampilan abstrak terutama ter-

diri dari keterampilan berpikir sedangkan keterampilan konkrit berupa keterampil-

an melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu.  Oleh sebab itu, dalam pelaksa-

naan proses pembelajaran disekolah, masing-masing matapelajaran tidak dapat di-

berikan perlakuan yang sama, karena setiap matapelajaran memiliki karakteristik 

masing-masing (Tim Penyusun, 2014).   

 

Karakteriktik merupakan sebuah ciri yang khas yang mencerminkan perbedaan 

antara yang satu dengan yang lain. Mata pelajaran Kimia di SMA/MA mempela-

jari segala sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, struktur dan sifat, peru-

bahan, dinamika dan energetika zat yang melibatkan keterampilan dan penalaran.  

Sehingga, kegiatan belajar mengajar tentu tidak cukup hanya sebatas ceramah atau 
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diskusi dikelas, namun perlu kegiatan lain yang dapat menunjang pemahaman sis-

wa terhadap materi kimia, dan siswa dapat menemukan sebuah konsep  dari pe-

ngalaman yang mereka alami secara langsung, salah satunya adalah kegiatan prak-

tikum. Kegiatan praktikum merupakan latihan aktivitas ilmiah baik berupa ekspe-

rimen, observasi maupun demonstrasi yang menunjukan adanya keterkaitan antara 

teori dengan fenomena yang dilaksanakan baik di laboratorium maupun di luar la-

boratorium. Melalui kegiatan praktikum, diharapkan  siswa mampu memahami fe-

nomena alam sekitar secara mendalam.  Melalui kegiatan praktikum ini juga di-

harapkan siswa dapat mengaplikasikan secara langsung kemampuan yang mereka 

miliki (Rustaman, 2003). Selama kegiatan praktikum berlangsung, seorang guru 

atau pendidik dapat melakukan penilaian terhadap kemampuan psikomotorik sis-

wa atau penilaian terhadap kinerja siswa. 

 

Penilaian kinerja merupakan  suatu prosedur yang menggunakan berbagai bentuk 

tugas-tugas untuk memperoleh informasi tentang apa dan sejauhmana yang telah 

dipelajari siswa.  Penilaian kinerja mensyaratkan siswa dalam menyelesaikan tu-

gas-tugas kinerjanya menggunakan pengetahuan dan ketrampilannya yang di-

wujudkan dalam bentuk perbuatan, tindakan atau unjuk kerja.  Tes unjuk kerja 

meminta siswa mewujudkan tugas sebenarnya yang mewakili keseluruhan kinerja 

yang akan dinilai, seperti mempersiapkan alat, menggunakan alat/merangkai alat, 

menuliskan data, menganalisis data, menyimpulkan, menyusun laporan dan se-

bagainya.  Secara khusus penilaian kinerja menjelaskan kemampuan-kemampuan 

siswa, pemahaman konseptual, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan 

ketrampilan, kemampuan melaksanakan kinerja dan kemampuan melakukan suatu 

proses (Susila, 2012).  Selama ini penilaian terhadap kinerja peserta didik begitu 
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sulit dilaksanakan di sekolah karena perhatian guru terfokus pada semua siswa 

dengan beragam kemampuan.  Padahal jumlah rata-rata siswa pada kebanyakan 

kelas di Indonesia sangat banyak.  sering dijumpai satu kelas yang berisi sampai 

48 orang siswa.  Menilai kinerja siswa satu per satu pada pembelajaran sehari-hari 

tentu sangat menguras pikiran ddan tenaga guru.  Pada saat bersamaan, guru juga 

masih harus mengelola pembelajaran.  tidak akan ada seorang pun yang sanggup 

melaksanakan penilaian kinerja pada kondisi tersebut (Wulan, 2008). 

 

Hasil studi lapangan di empat SMA/MA di Kotaagung Kabupaten Tanggamus, 

menginformasikan bahwa kegiatan praktikum jarang  dilakukan, terutama pada 

materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.  Kegiatan praktikum hanya 

dilakukan pada materi-materi tertentu saja.  Hal ini disebabkan keterbatasan alat 

dan bahan kimia yang tersedia di Laboratorium.  Sebagian besar guru sudah mem-

berikan penilaian terhadap kemampuan peserta didik, namun penilaian yang dila-

kukan hanya sebatas penilaian terhadap keaktifan peserta didik dalam bertanya 

atau menyampaikan pendapat, kedisiplinan peserta didik, dan kerjasamanya.  Hal 

ini disebabkan sebagian besar guru menyatakan tidak paham mengenai instrumen 

asesmen kinerja dan belum pernah membuat instrumen asesmen kinerja.   

 

Terkait instrumen asesmen kinerja,  Wulan dkk (2007) telah menyederhanakan 

konsep asesmen kinerja yang selama ini dianut masyarakat ilmiah dalam mem-

berikan penilaian terhadap kinerja peserta didik.  Konsep asesmen kinerja tersebut 

disederhanakan tanpa mengabaikan aspek-aspek penting yang seharusnya ada.  

Hasil studi mendalam selama lima tahun tentang asesmen kinerja (Wulan 2003-

2008) telah menghasilkan suatu gagasan baru tentang skenario implementasi 
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asesmen kinerja sehari-hari untuk pembelajaran sains di Indonesia.  Asesmen ki-

nerja yang dihasilkan tidak menyulitkan guru dalam melakukan penilaian terhadap 

kinerja siswa, karena asesmen yang hasilkan sederhana, mudah dipahami, dan me-

mungkinkan bagi guru untuk dapat melakukan penilaian terhadap peserta didik, 

baik secara individu maupun kelompok. Harapannya dengan adanya pula asesmen 

kinerja praktikum pada pembelajaran kimia, peserta didik menjadi lebih termoti-

vasi dalam meningkatkan kemampuan psikomotoriknya, sehingga perlu dikem-

bangkan asesmen kinerja pada praktikum kimia, salah satunya adalah “Pengem-

bangan Instrumen Asesmen Kinerja pada Praktikum Pengaruh Konsentrasi 

terhadap Laju Reaksi”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah karakteristik instrumen asesmen kinerja pada materi pengaruh 

konsentrasi terhadap laju reaksi ? 

2. Bagaimanakah tanggapan guru kimia terhadap instrumen asesmen kinerja pada 

materi pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ?  

3. Apakah faktor pendukung dan kendala selama proses pengembangan instrumen 

asesmen kinerja pada materi pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan dan menghasilkan produk instrumen asesmen kinerja pada 

praktikum pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi; 
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2. Mendeskripsikan karakteristik instrumen asesmen kinerja pada praktikum 

pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi; 

3. Mendeskripsikan tanggapan guru kimia terhadap instrumen asesmen kinerja; 

dan  

4. Mendeskripsikan faktor pendukung dan kendala selama proses pengembangan 

instrumen asesmen kinerja pada praktikum pengaruh konsentrasi terhadap laju 

reaksi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi guru (khususnya guru mata pelajaran Kimia) adalah dapat dijadikan 

sebagai acuan atau referensi dalam pembuatan instrumen asesmen kinerja; 

2. Bagi siswa adalah siswa menjadi lebih termotivasi dalam meningkatkan kete-

rampilan psikomotorik saat melakuakan praktikum; 

3. Bagi sekolah adalah dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan mening-

katnya kemampuan peserta didik khususnya keterampilan psikomotorik, maka 

diharapkan mutu pembelajaran pun dapat meningkat; dan  

4. Bagi peneliti lain adalah dapat dijadikan sebagai gambaran atau referensi 

mengenai instrumen asesmen kinerja pada proses praktikum di laboratorium. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu 

produk yang efektif untuk digunakan sekolah, dan bukan untuk menguji teori 

(Gay, 1991); 

2. Pengembangan instrumen asesmen kinerja merupakan suatu proses perancang-

an dan perakitan alat ukur yang dapat memberikan informasi secara berkesi-

nambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai peserta 

didik agar menjadi alat ukur yang berkualitas baik (Depdikbud dalam Arifin, 

2009:4); 

3. Materi pokok pada penelitian ini adalah pengaruh konsentrasi terhadap laju 

reaksi.  

 


