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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Konstruktivisme

Konstruktivistik merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bah-

wa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diper-

luas melalui konteks yang terbatas.  Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fak-

ta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diingat. Manusia harus mengkonstruksi

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Esensi dari teori

konstruktivis adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan

suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila dikehendaki, informasi itu

menja-di milik sendiri (Trianto, 2007).

Kontruktivisme merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bah-

wa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri.  Hal ini berarti

pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalaman

atau dunia sejauh yang dialaminya.  Dengan demikian, pengetahuan tidak dapat

dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa.  Artinya bahwa siswa

harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan ke-

matangan kogntif yang dimilikminya (Amir dan Ahmadi, 2010).

Prinsip-prinsip yang sering diambil dari konstruktivisme menurut Suparno dalam

Trianto (2007), antara lain: (1) pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif; (2)
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tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa; (3) mengajar adalah membantu

siswa belajar; (4) tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil

akhir; (5) kurikulum menekan partisipasi siswa; dan (6) guru sebagai fasilitator.

B. Pengertian dan Ciri-Ciri Asesmen

Ada empat istilah yang terkait dengan konsep penilaian yang digunakan untuk da-

pat mengetahui keberhasilan belajar peserta didik seperti yang disampaikan oleh

Husamah dan Setyaningrum (2013) dalam bukunya, yaitu pengukuran, tes, peni-

laian, dan evaluasi. Pengukuran (measurement) adalah proses pengumpulan data

melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan

tujuan yang telah ditentukan. Menurut Zainul dan Nasution (2001) pengukuran

memiliki dua karakteristik utama yaitu penggunaan angka atau skala tertentu dan

menurut suatu aturan tertentu. Penilaian atau asesmen menurut Stiggins (1994)

merupakan penilaian proses, kemajuan dan hasil belajar siswa. Hasil asesmen

dapat merefleksikan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki siswa sehingga

siswa dapat mencapai kemampuan maksimalnya. Tes sendiri merupakan perta-

nyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi dimana setiap

pertanyaan tersebut memiliki jawaban yang dianggap benar.  Berbeda dengan

evaluasi yang merupakan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan

informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar dengan menggunakan

instrumen tes maupun non tes (Zainul dan Nasution, 2001).

Pengertian asesmen juga disampaikan oleh Uno dan Koni (2012) yang mengata-
kan bahwa:

secara umum asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan
informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan sebagai dasar
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pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulum,
program pembelajaran, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah.
Asesmen sering juga disebut sebagai salah satu bentuk penilaian, sedangkan
penilaian merupakan salah satu komponen dalam evaluasi.

Dalam pengertian asesmen terdapat tiga istilah pokok yang harus dipahami dan

saling berkaitan yaitu keputusan, pertimbangan dan hasil akhir asesmen berupa

penafsiran terhadap informasi yang diperoleh, informasi merupakan bahan baku

yang diperlukan untuk melakukan pertimbangan (Firman, 2000). Asesmen dalam

pembelajaran harus berbentuk interaksi antara guru dan siswa sehingga merupa-

kan kegiatan yang terintegrasi atau terpadu dengan pembelajaran. Dalam melaku-

kan asesmen, guru secara terus-menerus melacak dan mencari informasi untuk

memahami hal-hal yang dipikirkan siswa dan bagaimana cara berpikir siswa serta

hal-hal yang dapat dikerjakan siswa dan cara siswa mengerjakan sesuatu. Infor-

masi yang diperoleh digunakan untuk membimbing dan membantu siswa dalam

pembelajaran. Peranan utama asesmen adalah memberkan balikan atau feedback

yang bermakna otentik, signifikan, dan terkait dengan dunia nyata untuk mening-

katkan kualitas belajar siswa dan kualitas praktik pembelajaran (Husamah dan

Setyaningrum, 2013).

Ciri-ciri asesmen menurut Sudjana (2005) yaitu adanya objek atau program yang

dinilai dan adanya kriteria sebagai dasar untuk membandingkan antara kenyataan

berdasarkan kriteria. Perbandingan tersebut dapat bersifat mutlak artinya hasil

perbandingan tersebut menggambarkan posisi objek yang dinilai ditinjau dari kri-

teria yang berlaku. Perbandingan juga bersifat relatif artinya hasil perbandingan

lebih menggambarkan posisi suatu objek yang dinilai dengan objek lainnya

dengan bersumber pada kriteria yang sama.
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C. Prinsip Asesmen

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013

tentang Standar Penilaian Pendidikan, prinsip asesmen hasil belajar peserta didik

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standardan tidak dipengaruhi
faktor subjektivitas penilai;

2. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana,
menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan;

3. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporannya;

4. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar
pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak;

5. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada
pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur,
dan hasilnya;

6. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru.

Selanjutnya Sunarti dan Rahmawati (2014) menyebutkan ada beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam penilaian hasil belajar siswa yaitu:

1. Penilaian ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi;
2. Penilaian menggunakan acuan kinerja, yaitu berdasarkan pencapaian kom

petensi peserta didik seteleha mengikuti pembelajaran;
3. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
4. Hasil penilaian ditindaklanjuti dengan program remedial bagi peserta

didik yang pencapaian kompetensinya dibawah kriteria ketuntasan dan
program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ke
tuntasan;

5. Penilaian harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran.

Sahidihardjo dalam Sunarti dan Rahmawati (2014) mengemukakan selain prinsip-

prinsip umum diatas, pelaksanaan dari penilaian harus memegang prinsip-prinsip

berikut:

1. Apapun jenis penilaiannya harus memungkinkan adanya kesempatan
yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan hal yang mereka ketahui dan
pahami, serta mendemonstrasikan kemampuannya;

2. Setiap guru harus mampu melaksanakan prosedur penilaian dan pencatat
an secara tepat.
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Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan me-

nyatakan bahwa instrumen asesmen hasil belajar yang digunakan pendidik harus

memenuhi persyaratan yaitu: (a) substansi, yaitu merepresentasikan kompetensi

yang dinilai; (b) konstruksi, yaitu memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan

bentuk instrumen yang digunakan; dan (c) bahasa, yaitu menggunakan bahasa

yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta

didik.

D.  Fungsi Asesmen

Sudijono dalam Uno dan Koni (2012) mengatakan bahwa secara umum penilaian

sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki tiga fungsi, yaitu:

(1) mengukur kemajuan; (2) menunjang penyusunan rencana; dan (3) memper-

baiki atau melakukan penyempurnaan. Selain itu, menurut Thoha dalam Uno dan

Koni (2012) mengatakan bahwa penilaian pendidikan jika dilihat dari kepentingan

masing-masing pihak mempunyai lima fungsi, yaitu: (1) bagi guru; (2) bagi mu-

rid; (3) bagi sekolah; (4) bagi orang tua; dan bagi masyarakat. Fungsi penilaian

pendidikan bagi guru adalah untuk (1) mengetahui kemajuan belajar peserta didik;

(2) mengetahui kedudukan masing-masing individu peserta didik dalam kelom-

poknya; (3) mengetahui kelemahan-kelemahan cara belajar-mengajar dalam pro-

ses belajar mengajar; (4) memperbaiki proses belajar mengajar; dan (5) menentu-

kan kelulusan murid. Bagi murid, penilaian pendidikan berfungsi untuk (1)

mengetahui kemampuan dan hasil belajar; (2) memperbaiki cara belajar; dan (3)

menumbuhkan motivasi belajar.  Fungsinya bagi sekolah adalah (1) mengukur

mutu hasil pendidikan; (2) mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah; (3)
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membuat keputusan kepada  peserta didik; dan (4) mengadakan perbaikan kuri-

kulum. Adapun fungsi penilaian bagi orang tua murid, yaitu (1) mengetahui hasil

belajar anaknya; dan (2) meningkatkan pengawasan dan bimbingan serta bantuan

kepada anaknya dalam usaha belajar (Uno dan Koni, 2012).

Sudjana (2005) menyebutkan bahwa tujuan dari asesmen adalah:

1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui
kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata
pelajaran yang ditempuhnya;

2. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah,
yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para
siswa kearah tujuan pendidikan yang diharapkan;

3. Menentukan tindak lanjut hasil asesmen, yakni melakukan perbaikan dan
penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta
strategi pelaksanannya;

4. Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak sekolah
kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penggunaan
jenis asesmen yang tepat akan menentukan keberhasilan dalam memper
oleh informasi yang berkenaan dengan proses pembelajaran.

Tujuan utama penggunaan asesmen dalam pembelajaran adalah membantu guru

dan siswa dalam mengambil keputusan professional untuk memperbaiki pembel-

ajaran. Menurut Popham dalam buku Husamah (2013) mengatakan bahwa ases-

men bertujuan untuk antara lain: (1) mendiagnosa kelebihan dan kelemahan siswa

dalam belajar; (2) memonitor kemajuan siswa; (3) menentukan jenjang kemampu-

an siswa; (4) menentukan efektivitas pembelajaran; (5) mempengaruhi persepsi

publik tentang efektivitas pembelajaran; (6) mengevaluasi kinerja guru kelas; dan

(7) mengklarifikasi tujuan pembelajarn yang dirancang guru.

Beberapa tujuan dari penilaian adalah untuk granding, seleksi, mengetahui tingkat

penguasaan kompetensi, bimbingan, diagnosis, dan prediksi.
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Berikut penjelasan dari masing-masing tujuan yaitu:

1. Sebagai granding, penilaian ditujukan untuk menentukan atau membedakan

kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain;

2. Sebagai alat seleksi, penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta

didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak;

3. Untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai

kompetensi;

4. Sebagai bimbingan, penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar

peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya,

membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan

program, pengembangan kepribadian maupun penjurusan;

5. Sebagai alat diagnosis, penilaian bertujuan menunjukkan kesulitan belajar yang

dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan;

6. Sebagai alat prediksi, penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang

dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan

berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut, sudah jelas bahwa tujuan dari penilaian bukan hanya

sekedar untuk menghasilkan suatu angka atau nilai saja (Sunartombs dalam

Husamah dan Setyaningrum, 2013).

E. Jenis-Jenis Dan Teknik Asesmen

Dalam Kurikulum 2013 terdapat 3 aspek penilaian yang wajib dilaksanakan oleh

guru. Tiga aspek penilaian tersebut yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Menurut Popham (1995), target asesmen aspek kognitif menitikberatkan kepada
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operasi intelektual (intelelectual operations) siswa, target asesmen aspek afektif

menitikberatkan kepada sikap (attitudes) dan nilai-nilai (values) yang dipunyai

oleh siswa, dan target asesmen aspek psikomotor menitikberatkan kepada kete-

rampilan gerak otot (large-muscle and small-muscle skills).

Dilihat dari cara penyusunannya, tes dapat dibedakan menjadi tes buatan guru dan

tes standar. Tes buatan guru disusun untuk menghasilkan informasi yang dibutuh-

kan oleh guru yang bersangkutan. Tes buatan guru biasanya tidak terlalu memer-

hatikan tingkat validitas dan tingkat reliabilitas. Hal ini disebabkan tes buatan gu-

ru hanya mencakup materi yang terbatas. Tes standar adalah tes yag digunakan

untuk mengukur kemampuan siswa sehingga berdasarkan kemampuan tersebut tes

standar dapat memprediksi keberhasilan belajar siswa pada masa yang akan da-

tang. Suatu tes standar harus memiliki derajad validitas dan reliabilitas melalui

serangkaian uji coba, serta memiliki tingkat kesulitan dan daya pembeda yang

tinggi (Sanjaya, 2008).

Non tes meliputi angket atau kuesioner, skala sikap, pedoman wawancara dan pe-

doman observasi.  Menurut Arikunto (2008), angket adalah sejumlah pertanyaan

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.  Dilihat dari bentuknya

kuesioner dikelompokan menjadi kuesioner pilihan ganda (sudah disediakan

jawaban sehingga responden tinggal memilih), kuesioner isian (memberi kesem-

patan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri), check list

(sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan tanda check (√) pada ko-

lom yang sesuai), rating-scale (disebut juga skala bertingkat yaitu sebuah
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pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukan tingkatan-tingkatan

misalnya misalnya mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju).

Asesmen dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yaitu asesmen tra-

disional, asesmen otentik dan asesmen informal. Asesmen tradisional yaitu ases-

men yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan jawaban terbuka dan pertanyaan-

pertanyaan tertutup seperti pilihan ganda, benar-salah, isian, dan memasangkan

pada tes yang dibakukan. Pertanyaan jawaban terbuka berwujud butir-butir ases-

men yang meminta siswa memberikan penjelasan-penjelasan tertulis, gambar,

atau diagram. Pertanyaan-pertanyaan tertutup berwujud butir-butir asesmen

objektif, yaitu butir-butir dengan suatu jawaban benar yang tidak terbuka untuk

melakukan interprestasi. Pengertian asesmen alternatif atau disebut juga asesmen

otentik yaitu asesmen yang melibatkan siswa dalam tugas-tugas otentik yang ber-

manfaat, penting dan bermakna. Asesmen alternatif ini digunakan untuk menilai

belajar siswa pada situasi dunia nyata atau konteks dimana siswa berhadapan

dengan masalah yang memerlukan beberapa macam cara pemecahan. Asesmen

informal adalah asesmen siswa melalui pengamatan tidak resmi, wawancara in-

formal, dan prosedur-prosedur tidak baku.  Asesmen informal memungkinkan

untuk guru dapat mengukur kemajuan siswa dari hari ke hari dan keefektifan

pengajaran (Husamah dan Setyaningrum, 2013).

Menurut Stiggins (1994) jenis asesmen dibagi menjadi empat, yaitu: seleksi res-

pon terpilih (selected response asesmen), uraian atau esai (esay asesmen), kinerja

(performance asesmen), serta wawancara/komunikasi personal (communication

personal). Asesmen pembelajaran dapat dilaksanakan dengan tes tertulis (paper
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dan pencil), kinerja (performance), hasil karya (produk), penugasan (proyek), dan

pengumpulan kerja siswa (portofolio). Pengumpulan informasi dapat dilakukan

dalam suasana resmi maupun tidak resmi, di dalam atau di luar kelas, mengguna-

kan waktu khusus, misalnya, untuk penilaian aspek sikap atau nilai dengan tes

atau non tes atau terintegrasi  dalam seluruh kegiatan belajar mengajar (di awal,

tengah, akhir) (Husamah dan Setyaningrum, 2013).

Selain itu, Husamah dan Setyaningrum (2013) juga mengungkapkan bahwa ada

beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam penilaian otentik yaitu: (1) peni-

laian otentik mengacu pada ketercapaian standar nasional (didasarkan pada indi-

kator); (2) penilaian otentik harus menyeimbangkan tiga ranah. Penilaian yang

dilakukan cukup memberikan cakupan terhadap aspek pengetahuan (kognitif),

sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotor) secara seimbang; (3) penilaian

otentik menilai life skill. Life skill atau kecakapan hidup merupakan kecakapan

yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problem hidup dan

kehidupan secara wajar tanpa terasa tertekan; (4) penilaian otentik menggunakan

berbagai alat. Sunarti dan Rahmawati (2014) menyebutkan teknik penilaian yang

dapat digunakan untuk menilai proses maupun hasil dari ke tiga aspek penilaian

yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jenis teknik penilaian dari masing-masing aspek penilaian

Kompetensi
(1)

Teknik
(2)

Proses
(3)

Hasil
(4)

Sikap

Observasi √ √
Penilaian Diri √
Penilaian Antar Teman √
Jurnal √

Pengetahuan
Tes Tertulis √
Tes Lisan √
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Tabel 1. (lanjutan)

(1) (2) (3) (4)
Penugasan √ √

Keterampilan
Unjuk Kerja √ √
Proyek √ √
Portofolio √ √

Penjelasan dari masing-masing teknik penilaian diatas dijelaskan sebagai berikut:

(1) tes tertulis merupakan suatu teknik asesmen yang menuntut jawaban secara

tertulis, baik berupa pilihan atau isian; (2) Observasi atau pengamatan adalah tek-

nik asesmen yang dilakukan dengan menggunakan indera secara langsung meng-

gunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang akan di-

amati; (3) tes praktik atau tes kinerja adalah teknik asesmen yang menuntut peser-

ta didik mendemonstrasikan kemahirannya. Tes praktik dapat berupa tes tulis ke-

terampilan, tes identifikasi, tes simulasi dan tes petik kerja; (4) penugasan meru-

pakan suatu teknik asesmen yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan ter-

tentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas berupa pekerjaan rumah atau bebe-

rapa proyek yang diberikan dalam bentuk individual atau kelompok, (5) tes lisan

dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara siswa dengan se-

orang atau beberapa penguji; (6) asesmen portofolio merupakan asesmen yang

dilakukan dengan cara menilai kumpulan karya-karya peserta didik dalam bidang

tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi,

dan kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu; (7) jurnal merupakan

catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi kekuatan dan

kelemahan peserta didik yang berkait dengan kinerja ataupun sikap peserta didik

yang dipaparkan secara deskriptif; (8) asesmen diri yaitu teknik asesmen dengan

cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan
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dirinya berkaitan dengan kompetensi yang menjadi tujuan dari pembelajaran, dan

(9) asesmen antar teman merupakan teknik asesmen dengan cara meminta peserta

didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai

hal (BSNP, 2007).

F. Asesmen Kinerja

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati ke-

giatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Asesmen kinerja ini seringkali

menunjuk pada asesmen otentik dengan menekankan bahwa guru mengases ki-

nerja sementara siswa terlibat dalam pemecahan masalah dan pengalaman belajar

yang dinilai dalam kebenaran diri mereka sendiri, bukan sebagai makna menilai

prestasi siswa.  Bagaimanapun, tidak semua asesmen kinerja adalah otentik dalam

pengertian bahwa guru melibatkan siswa dalam menyelesaikan masalah real

(Linn dan Gronlund dalam Uno dan Koni, 2012).

Menurut Husamah dan Setyaningrum (2013) asesmen kinerja adalah asesmen

yang bertujuan untuk mengetahui seberapa baik subyek belajar dapat mengapli-

kasikan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan sasaran pembelajaran

yang telah ditentukan dan berfokus pada penilaian secara langsung.  Penilaain

tersebut yakni apa yang ditampilkan oleh siswa dikaitkan langsung dengan berba-

gai permasalahan nyata yang dihadapi siswa. Penilaian kinerja ini menuntut pe-

serta didik melakukan tugas dalam bentuk perbuatan yang dapat diamati oleh

pendidik misalnya praktikum.
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Pengertian asesmen kinerja juga disampaikan oleh Strecher (2010) yang menyata-

kan bahwa:

A performance task is a structured situation in which stimulus materials and
a request for information or action are presented to an individual, who
generates a response that can be rated for quality using explicit standards.
The standards may apply to the final product or to the procces of creating it.
A performance asesmen is a collenction of performance tasks. Artinya
penilaian kinerja adalah suatu situasi yang terstruktur dimana informasi
yang dibutuhkan diberikan kepada seseorang untuk menghasilkan respon
yang dapat dinilai.

Selanjutnya Wren (2009) juga mengungkapkan pengertian asesmen kinerja, yaitu:

Performance asesmen is a form of testing that requires students to perform
a task rather than select an answer from a ready-made list. For example, a
student may be asked to explain historical events, generate scientific hypo-
theses, solve math problems, converse in a foregn language, or conduct re-
search on an assigned topic. Artinya asesmen kinerja adalah bentuk pengu-
jian yang menuntut siswa untuk melakukan tugas daripada memilih jawaban
dari daftar siap pakai. Sebagai contoh, seorang siswa dapat diminta untuk
menjelaskan peristiwa sejarah, menghasilkan hipotesis ilmiah, memecahkan
masalah matematika, berbicara dalam bahasa, atau melakukan penelitian
pada topik yang ditugaskan.

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka penilaian kinerja dapat diartikan seba-

gai suatu tes yang meminta individu untuk melakukan tugas dan menunjukkan

kerjanya.  Bukan sekedar memilih jawaban yang tersedia. Penilaian kinerja dapat

memperbaiki proses pembelajaran, karena penilaian kinerja membantu pendidik

untuk membuat keputusan-keputusan selama proses pembelajaran masih berjalan

(Lynn S Fuchs dalam Zainul, 2001). Ada beberapa jenis tugas atau kegiatan yang

sesuai dengan penilaian kinerja seperti yang disampaikan oleh Graffin dan Nix

dalam Subali (2000), yaitu diantaranya potofolio, menulis jurnal atau paper, simu-

lasi, desain dan presentasi, observasi kritis, proyek individu dan kelompok, studi

lapangan, pemecahan masalah, membuat peta konsep dan sebagainya.
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Lebih lanjut lagi, Wulan (2009) menyatakan bahwa asesmen kinerja sering di-

sebut sebagai asesmen alternatif yang dapat mengatasi kelemahan dari tes tradi-

sional (paper and pencil test). Tes tradisional (objective test) tidak dapat digu-

nakan untuk menilai  penalaran ilmiah yang mendalam. Menurut Uno dan Koni

(2012) penilaian unjuk kerja digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi

yang menuntut peserta didik menunjukkan unjuk kerja. Unjuk kerja yang dapat

diamati seperti bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi

berdeklarasi, menggunakan peralatan laboratorium dan mengoprasikan suatu alat.

Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan teknik obeservasi terha-

dap berbagai konteks untuk menentukan tingkat ketercapaian kemampuan tertentu

dari suatu kompetensi dasar. Menurut Kurniasih dan Sani (2014) observasi

adalah penilaain yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan

indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format

observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.

Teknik observasi untuk penilaian kinerja dapat menggunakan dua skala yaitu daf-

tar cek (ya-tidak) dan skala rentang (rating scale) seperti yang disampaikan oleh

Uno dan Koni (2012) dimana untuk daftar cek, peserta didik memperoleh nilai ji-

ka kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Kelemah-

an penilaian ini adalah penilai hanya memiliki dua pilihan mutlak. Dengan demi-

kian tidak terdapat nilai tengah. Kegunaan daftar cek disampaikan oleh Zainul

(2001) yaitu untuk mengukur hasil belajar berupa produk maupun proses, yang

dapat dirinci dalam komponen-komponen yang lebih kecil, terdefinisi atau lebih

spesifik. Semakin lengkap komponennya maka semakin besar manfaatnya dalam

pengukuran. Daftar cek terdiri atas komponen atau aspek yang diamati dan tanda
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cek yang menyatakan ada tidaknya komponen itu dalam observasi. Contoh dari

penilaian unjuk kerja dengan daftar cek menurut Sunarti dan Rahmawati (2014)

dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penilaian unjuk kerja praktikum titrasi

No. Aspek yang Dinilai Ya Tidak
1. Menyiapkan alat-alat titrasi

lengkap
2. Menyiapkan bahan-bahan yang

diperlukan sesuai dengan jumlah
yang dibutuhkan

3. Memasukkan larutan standar
menggunakan corong

4. Memasukkan larutan standar
kedalam buret hingga bagian
cekung bawah larutan setara
dengan tanda batas

5. Memilih indicator yang sesuai
6. Meneteskan larutan standar

secara perlahan-lahan
7. Menggoyangkan Erlenmeyer

berlawanan dengan arah jarum
jam dan beraturan

8. Mengambil larutan
menggunakan pipet dengan cara
memencet pipet lalu
memasukkannya ke dalam
larutan

9. Segera memutar kran penutup
pada buret ketika titrat berubah
warna

Nilai = 100
Daftar cek ini memang lebih mudah dalam penggunaannya karena hanya menga-

mati dilakukan atau tidaknya yang menjadi objek pengamatan oleh observer

(Sunarti dan Rahmawati, 2014).
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Menurut Zainul (2001) skala rentang atau rating scale menggunakan suatu prose-

dur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diobservasi,

yang menyatakan posisi sesuatu itu dalam hubungannya dengan yang lain. Skala

ini berisi seperangkat pernyataan tentang karakteristik atau kualitas dari sesuatu

yang akan diukur beserta pasangannya yang menunjukkan pendidikan karakter

atau kualitas yang dimiliki. Tidak seperti pada daftar cek, pada skala rentang, me-

mungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap pengamatan kompetensi ter-

tentu yaitu pilihan kategori nilai lebih dari dua (Uno dan Koni, 2012). Contoh

dari penilaian unjuk kerja dengan skala rentang menurut Sukardjo dan Sari (2009)

dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Contoh pedoman observasi dalam ekperimen kimia

Judul Eksperimen     : …………………………………………………….
Nama Peserta Didik : …………………………………………………….
No
.

Aspek-aspek yang diamati
Skala Nilai

Skor
5 4 3 2 1

1. Cara menyiapkan alat √ 4
2. Cara merangkai alat untuk titrasi √ 4
3. Cara menyiapkan bahan √ 4
4. Cara memasukkan larutan standar

ke dalam buret
√ 5

5. Ketepatan memilih indikator √ 5
6. Cara memegang pipet tetes √ 4
7. Cara mengambil larutan dengan

menggunakan pipet
√ 3

8. Cara meneteskan larutan standar √ 4
9. Cara menggoyangkan erlenmeyer √ 3
10. Cara mengurangi larutan standar

jika melebihi tanda batas
√ 5

Skor total 42
Nilai = Skor perolehan x 2

Untuk aspek yang diamati dapat lebih dikembangkan dan dirinci secara mendetail

karena semakin detail aspek yang diamati, maka keterampilan yang dimiliki siswa

dalam praktikum lebih terungkap (Sukardjo dan Sari, 2009).
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Munandar dalam buku Husamah dan Setyaningrum (2013) menegaskan bahwa

asesmen kinerja merupakan asesmen alternative yang dapat digunakan untuk

mengukur kemampuan siswa dalam praktikum yang tidak dapat diukur dengan

cara tertulis. Asesmen kinerja memberikan peluang lebih banyak bagi guru untuk

menganalisa kemampuan siswa secara menyeluruh baik dari pengetahuan kogni-

tifnya, maupun dari segi psikomotornya. Penilaian unjuk kerja sebaiknya dilaku-

kan oleh lebih dari satu penilai agar factor subjektivitas dapat diperkecil dan hasil

penilaian lebih akurat (Uno dan Koni, 2012).

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian kinerja menurut

Sunarti dan Rahmawati (2014), yaitu:

1. Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik
untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi;

2. Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kenerja ter-
sebut;

3. Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyesuaikan
tugas;

4. Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga
semua dapat diamati;

5. Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan
pengamatan.

Beberapa kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi tugas-tugas kinerja menu-

rut Wenno dalam Husamah dan Setyaningrum (2013) antara lain:

1. Generalizability (kemampuan membuat generalisasi);
2. Authenticity (tugas yang diberikan sesuai dengan kehidupan siswa di

sekolah);
3. Multi foci (tugas yang diberikan dapat mengukur lebih dari satu

kemampuan);
4. Teachability (tugas yang diberikan relevan dengan yang diajarkan);
5. Fairness (tugas merata bagi semua siswa);
6. Scorability (tugas dapat diskor dengan akurat dan reliabel).
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Terdapat dua komponen utama dalam asesmen kinerja, yaitu task (tugas-tugas)

dan rubrik. Menurut Wulan (2008) rubrik adalah seperangkat kriteria yang

menunjukkan gradasi mutu kinerja dari mutu yang terbaik hingga mutu yang

terendah. Berdasarkan terikat tidaknya pada konten, rubrik dibedakan atas rubrik

holistik dan rubrik analitis. Rubrik holistik adalah rubrik yang tidak terikat pada

konten bidang studi tertentu. Rubrik tersebut memuat kriteria yang lebih umum.

Sementara itu rubrik analitis adalah rubrik yang terikat pada konten bidang studi

tertentu sehingga pemakaiannya sangat spesifik hanya untuk bidang studi atau

materi tertentu (Zainul, 2001).

Untuk langkah-langkah perancangan rubrik penilaian disebutkan oleh Zainul

(2001) yaitu diantaranya:

1. Tujuan instruksional;
2. Mengidentifikasi indikator yang akan diamati;
3. Mendiskusikan karakteristik yang menyertai setiap atribut;
4. Menuliskan deskripsi narasi lengkap untuk rubrik holistik dan analitik;
5. Melengkapi rubrik holistik dengan deskripsi untuk semua tingkatan

antara dari kinerja dan melengkapi rubrik analitik dengan uraian untuk
semua tingkatan antara dari kiberja secara terpisah untuk setiap atribut;

6. Mengumpulkan sampel yang mewakili contoh setiap tingkat;
7. Merevisi rubrik sesuai kebutuhan.

Merancang rubrik penilaian haruslah memperhatikan kesesuaian antara rubrik

yang akan dikembangkan dengan indikator dan tujuan yang ingin di peroleh dari

kinerja yang ditunjukkan peserta didik . Langkah-langkah perancangan rubrik

tersebut memang harus dilaksanakan agar diperoleh rubrik penilaian yang layak

dan valid sehingga benar-benar dapat menilai kinerja siswa. Zainul (2001) men-

jelaskan contoh dari rubrik holistik dan rubrik analitik dalam Tabel 4 dan 5.
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Tabel 4. Contoh rubrik holistik.

Template for Holistic Rubrics
Skor Uraian

5 Memperlihatkan pemahaman yang lengkap tentang permasalahan.
Semua persyaratan tentang tugas terdapat dalam jawaban

4 Memperlihatkan cukup pemahaman tentang permasalahan. Semua
persyaratan tentang tugas terdapat dalam jawaban.

3 Memperlihatkan hanya sebagaian pemahaman tentang permasalahan.
Kebanyakan persyaratan tentang tugas terdapat dalam jawaban.

2 Memperlihatkan sedikit pemahaman tentang permasalahan. Banyak
persyaratan tentang tugas terdapat dalam jawaban.

1 Memperlihatkan tidak ada pemahaman tentang permasalahan.
0 Tidak ada jawaban/ tidak ada usaha

Tabel 5. Contoh rubrik analitik.

Template for Analytic Rubric
Tahap Awal

(1)

Pengembang-
an
(2)

Terselesai-
kan
(3)

Patut
Dicontoh

(4)

Skor

(5)
Kriteria
#1

Uraian
menggamba-
kan tahap
awal
penampilan.

Uraian
menggambar-
kan gerakan
kearah tingkat
penguasaan
penampilan.

Uraian
menggamba-
kan
pencapaian
tingkat
penguasaan
penampilan

Uraian
menggamba
rkan tingkat
penampilan
tertinggi.

Kriteria
#2

Uraian
menggambar
kan tahap
awal
penampilan.

Uraian
menggambar-
kan gerakan
kearah tingkat
penguasaan
penampilan.

Uraian
menggamba-
kan
pencapaian
tingkat
penguasaan
penampilan

Uraian
menggam-
barkan
tingkat
penampilan
tertinggi.

Kriteria
#3

Uraian
menggambar
kan tahap
awal
penampilan.

Uraian
menggambar-
kan gerakan
kearah tingkat
penguasaan
penampilan.

Uraian
menggambar
kan
pencapaian
tingkat
penguasaan
penampilan

Uraian
menggam-
barkan
tingkat
penampilan
tertinggi.
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Tabel 5. (lanjutan)

(1) (2) (3) (4) (5)
Kriteria
#4

Uraian
menggambar
kan tahap
awal
penampilan.

Uraian
menggambar-
kan gerakan
kearah tingkat
penguasaan
penampilan.

Uraian
menggambar-
kan
pencapaian
tingkat
penguasaan
penampilan

Uraian
menggambar-
kan tingkat
penampilan
tertinggi.

G. Metode Praktikum

Redhana (2008) mengatakan bahwa praktikum merupakan salah satu kegiatan

yang umumnya dimaksudkan untuk membuktikan suatu teori atau menjelaskan

suatu toeri (verifikasi). Praktikum juga dapat digunakan untuk memecahkan suatu

masalah. Selanjutnya menurut Hodson (1996) ada 6 macam penggunaan prak-

tikum dalam pembelajaran IPA, yaitu: (1) memotivasi siswa dan merangsang

minat serta hobinya; (2) mengajarkan keterampilan-keterampilan yang harus

dilakukan di laboratorium; (3) membantu perolehan dan pengembangan konsep;

(4) mengembangkan sebuah konsep IPA dan mengembangkan keterampilan-

keterampilan dalam melaksanakan IPA tersebut; (5) menanamkan sikap ilmiah;

(6) mendorong mengembangkan keterampilan sosial.

Praktikum tidak hanya meningkatkan ranah psikomotorik siswa, tetapi juga ranah

kognitif dan ranah afektif. Ranah psikomotorik meliputi keterampilan merancang

percobaan, menentukan variable, mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis,
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menggunakan peralatan, melakukan observasi, membuat presiksi, membuat inter-

pretasi, dan melaporkan hasil percobaan. Untuk kognitif meliputi keterampilan

berpikir tingkat itnggi, sedangkan ranah afektif meliputi bekerja sama dengan

orang lain dan menghargai pendapat orang lain (Redhana, 2008).

H. Analisis Konsep

Herron dkk dalam Fadiawati (2011) mengemukakan bahwa analisis konsep me-

rupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam meren-

canakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep. Markle dan Tieman

dalam Fadiawati (2011) mendefinisikan konsep sebagai sesuatu yang sungguh-

sungguh ada. Untuk dapat mendefinisikan konsep, maka diperlukan suatu analisis

konsep yang dapat menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang

lainnya. Prosedur ini telah digunakan secara luas oleh Markle dan Tieman serta

Klausemer dkk.  Analisis konsep dilakukan melalui tujuh langkah, yaitu menen-

tukan nama atau label konsep, definisi konsep, jenis konsep, atribut kritis, atribut

variabel, posisi konsep, contoh, dan non contoh. Analisis konsep penelitian ini

dapat dilihat pada Tabel 6.
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ANALISIS KONSEP

Kompetensi Inti     : 3. Memahami pengertahuan ( faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni,  budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

Kompetensi Dasar : 3.5 Memahami karakteristik zat, serta perubahan  fisika dan kimia pada zat yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan
sehari-hari

Tabel 6. Analisis konsep
Label

konsep

(1)

Definisi konsep

(2)

Jenis
konsep

(3)

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh

(9)

Non
Contoh

(10)

Kritis

(4)

Variabel

(5)

Super
Ordinat

(6)

Koordinat

(7)

Subordinat

(8)
Perubahan
materi

Perubahan
materi adalah
perubahan sifat
suatu zat
menjadi zat lain
baik yang
menjadi zat baru
maupun tidak
yang
dibedakan
menjadi
perubahan fisika
dan perubahan
kimia.

Konkret Perubahan
fisika,
Perubahan
kimia

Jenis
perubahan

Materi - Perubahan
fisika,
perubahan
kimia

Pembusuk-
an makan-
an, perka-
ratan besi

Wujud,
kekentalan,
titik leleh,
Mudah
terbakar,
busuk dan
asam,
berkarat
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Label
konsep

(1)

Definisi konsep

(2)

Jenis
konsep

(3)

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh

(9)

Non
Contoh

(10)

Kritis

(4)

Variabel

(5)

Super
Ordinat

(6)

Koordinat

(7)

Subordinat

(8)
Perubahan
fisika

Perubahan yang
merubah suatu
zat dalam hal
bentuk, wujud
atau ukuran
tetapi tidak
merubah zat
tersebut menjadi
zat baru

Konkret - Contoh
perubahan
fisika

Perubaha
n materi

Sifat fisika,
sifat kimia,
perubahan
kimia

- Perubahan
wujud,
ukuran,
bentuk zat
dan terjadi
pelarutan

Besi
berkarat,
nasi
menjadi
basi,

Perubahan
kimia

Perubahan dari
suatu zat yang
menyebabkan
terbentuknya zat
baru

Konkret - Contoh
perubahan
kimia

Perubaha
n materi

Sifat fisika,
sifat kimia,
perubahan
fisika

- Kayu
dibakar
menjadi
arang,
pembusuka
n makanan,
susu
menjadi
keju

Es mencair,
air
mendidih,
air
membeku
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Label
konsep

(1)

Definisi konsep

(2)

Jenis
konsep

(3)

Atribut Konsep Posisi Konsep Contoh

(9)

Non
Contoh

(10)

Kritis

(4)

Variabel

(5)

Super
Ordinat

(6)

Koordinat

(7)

Subordinat

(8)
Metode
Pemisaha
n
Campuran

Suatu metode
yang digunakan
untuk
memisahkan
campuran yang
terdiri dari dua
zat atau lebih
untuk
memperoleh zat
murninya
berdasarkan
perbedaan sifat
fisiknya

Konkret - Perbedaan
sifat fisik

Jenis
pemisahan
campuran

Campura
n

- - Filtrasi,
sentrifugas,
destilasi,
kromatogra
fi,
sublimasi


