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ABSTRAK 

 

 

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PERFORMANCE ASSESSMENT FISIKA 

PADA PEMBELAJARAN LABORATORIUM  

BERBASIS KIT IPA 

 

 

Oleh 

Susi Gustina 

 

 

Instrumen yang digunakan guru di sekolah untuk menilai aspek psikomotor siswa 

belum sesuai bahkan ada guru yang belum menggunakan instrumen penilaian untuk 

pembelajaran laboratorium. Belum ada instrumen performance assessment berbasis 

KIT IPA. Kondisi ini pula yang terjadi di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan instrumen performance assessment berbasis 

KIT IPA pada pembelajaran IPA Terpadu serta mendeskripsikan kelayakan instrumen 

dari segi konstruksi, subtsansi, dan bahasa. Desain pengembangan dilaksanakan 

dengan model pengembangan Sugiyono (2013: 298). Pada desain pengembangan ini, 

peneliti melakukan analisis konten, penyusunan tugas kinerja, penyusunan skenario 

pembelajaran, penyusunan spesifikasi instrumen, penulisan instrumen, penentukan 

skala instrumen, dan penentuan pedoman penskoran. Instrumen hasil pengembangan 

kemudian divalidasi. Hasil analisis data menunjukkan persentase kelayakan 

instrumen menurut validator. Persentase kelayakan konstruksi sebesar 93,8% yang 

berarti sangat layak, kelayakan substansi sebesar 96,9% yang berarti sangat layak, 

dan kelayakan bahasa sebesar 97,2% yang berarti sangat layak. Hal itu berarti bahwa 

instrumen sudah layak untuk digunakan.  

 

Kata kunci: instrumen performance assessment, pembelajaran IPA Terpadu, 

scientific 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Bloom dalam Sudjana (2009: 22-23) menyebutkan bahwa hasil belajar siswa 

ditentukan oleh tiga aspek utama yaitu aspek afektif, kognitif, dan 

psikomotor. Peran penting ketiga aspek ini akan terlihat jelas jika seorang 

guru menggunakan konsep pembelajaran yang tersusun dengan baik dan 

menggunakan perangkat penilaian yang sesuai untuk setiap proses 

pembelajaran. Penilaian merupakan bagian tak terpisah dari proses 

pembelajaran dan dapat menentukan kualitas dari sebuah pembelajaran. 

Dalam hal ini, penilaian juga seharusnya digunakan untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan  dalam proses pembelajaran. Sebuah proses 

pembelajaran yang bermakna memerlukan sistem penilaian yang baik, 

terencana dan berkesinambungan. 

 

Paradigma guru di Indonesia tentang penilaian adalah anggapan bahwa 

penilaian hanya mengenal instrumen penilaian berupa tes dan menganggap 

bahwa penilaian hanya perlu dilakukan setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Padahal seharusnya penilaian dilakukan bukan hanya pada akhir 

pembelajaran namun dilakukan dari awal hingga akhir pembelajaran,   
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sehingga akan tampak seluruh aspek afektif, kognitif, dan psikomotor dalam 

setiap proses kegiatan belajar siswa. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh 

Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, perangkat 

penilaian yang digunakan pada kurukulum 2013 adalah penilaian otentik yang 

mengacu pada Scientific Approach (SA). Scientific approach mengacu pada 

tiga ranah pembelajaran, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

dengan langkah-langkah pembelajarannya yaitu mengamati, menanya, 

mencoba, mengasosiasi dan mengomunikasikan. Penilaian otentik dilakukan 

secara komprehensif dan didasarkan pada proses serta hasil kegiatan belajar 

siswa. Kompetensi atau hasil kegiatan belajar siswa yang terukur akan dapat 

dinilai menggunakan penilaian otentik dan dapat dijadikan sebagai patokan 

pada penentuan hasil belajar siswa di akhir pembelajaran. Penilaian otentik 

meliputi beberapa jenis penilaian, yaitu penilaian proyek, penilaian 

portofolio, penilaian diri (self assessment), penilaian teman sejawat (peer 

assessment), penilaian tertulis, dan penilaian kinerja (performance 

assessment). Penilaian kinerja (performance assessment) adalah suatu 

penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi 

sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan.  

 

Dengan demikinan, performance assessment sangat cocok digunakan sebagai 

salah satu pengukur hasil belajar siswa pada pembelajaran sains, khususnya 
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pada pembelajraan laboratorium. Performance assessment memberikan siswa 

kesempatan untuk mendemonstrasikan keterampilan-keterampilan proses 

sains mereka, berpikir secara logis, menerapkan pengetahuan awal ke suatu 

situasi baru, dan mengidentifikasi pemecahan-pemecahan baru terhadap suatu 

masalah. Sehingga akan tampak hasil belajar sains siswa bukan hanya 

berdasarkan nilai tes di akhir pembelajaran tetapi juga berdasarkan proses 

pembelajaran sesuai dengan kemampuan keterampilan masing-masing siswa.  

 

Praktiknya, masih banyak guru yang belum menggunakan instrumen 

performance assessment pada pembelajaran laboratorium tersebut dan  masih 

menggunakan penilaian secara langsung pada saat evaluasi atau tes di akhir 

pembelajaran sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa hanya terukur dari 

nilai tes akhir tanpa melihat proses belajar yang dilakukan siswa. Hal ini 

menjadi masalah penting yang dapat menjadikan siswa berpendapat bahwa 

proses belajar tidaklah penting dalam menentukan hasil belajar sehingga  

kebanyakan siswa hanya terfokus pada tes akhir pembelajaran.   

 

Berdasarkan analisis potensi dan masalah melalui pengisian angket oleh 14 

guru IPA Terpadu dari beberapa sekolah menengah pertama dan 32 siswa di 

SMP Negeri 22 Bandar Lampung, pembelajaran laboratorium yang 

diterapkan di sekolah tersebut terlihat kurang memaksimalkan penilaian 

aspek psikomotor pada pembelajaran IPA Terpadu. Guru IPA Terpadu belum 

memaksimalkan instrumen penilaian untuk aspek psikomotor dalam setiap 

topik pembelajaran padahal di dalam buku guru yang disediakan oleh 

Kemendikbud 2013 untuk pembelajaran IPA Terpadu sudah terdapat contoh 
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instrumen penilaian untuk menilai seluruh aspek kompetensi siswa khususnya 

aspek psikomotor.   

 

Dilihat dari segi penilaian, ada guru yang sudah menggunakan perangkat 

penilaian otentik untuk menilai hasil belajar siswa namun ada juga guru yang 

belum menggunakan perangkat penilaian otentik melainkan masih melakukan 

penilaian tertulis untuk mengukur hasil belajar siswa. Tes tertulis hanya dapat 

digunakan untuk mengukur aspek kognitif dan tidak bisa mengukur aspek 

afektif dan psikomotor siswa, padahal kurikulum 2013 menuntut penilaian 

yang mencakup 3 aspek hasil belajar tersebut.  

 

Dari beberapa kesenjangan yang dijabarkan di atas, ternyata sampai saat ini 

belum ada solusi bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut khususnya 

yang berkaitan dengan keobjektifan dan kesesuaian instrumen dalam 

melakukan penilaian pada aspek psikomotor atau keterampilan siswa. Terlihat 

belum ada  guru IPA Terpadu yang pernah membuat perangkat penilaian 

yang sesuai dengan kurikulum 2013 untuk menilai performance atau 

keterampilan siswa pada pembelajaran laboratorium. 

 

Kesenjangan yang terjadi antara penilaian yang diterapkan di sekolah dan 

standar penilaian menurut kurikulum 2013 ternyata menimbulkan beberapa 

dampak yang buruk bagi siswa. Dampak tersebut antara lain hanya 47 % 

siswa yang mengaku senang dengan cara penilaian yang dilakukan oleh guru 

IPA mereka selama ini. Rasa ketidaksenangan siswa terhadap cara penilaian 

guru IPA Terpadu selama ini dapat menurunkan motivasi belajar siswa 
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karena mereka menganggap hanya dapat memperoleh nilai yang bagus jika 

mereka unggul dalam tes tertulis, padahal ada beberapa siswa yang 

sebenarnya unggul dalam keterampilan yang mereka miliki. Ternyata 100 % 

siswa setuju jika guru IPA mereka membuat dan menerapkan perangkat 

penilaian kinerja pada pembelajaran di kelas. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka telah dilakukan penelitian 

pengembangan yang berjudul “Pengembangan Instrumen Performance 

Assessment Fisika pada Pembelajaran Laboratorium Berbasis KIT IPA”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah:  

1. Bagaimana mengembangkan instrumen performance assessment Fisika 

pada pembelajaran laboratorium berbasis KIT IPA? 

2. Bagaimana kelayakan isi/materi, penggunaan bahasa, dan konstruksi pada 

instrumen Performance Assessment Fisika pada pembelajaran 

laboratorium berbasis KIT IPA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Mengembangkan instrumen performance assessment Fisika pada 

pembelajaran laboratorium berbasis KIT IPA. 
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2. Mendeskripsikan kelayakan isi/materi, penggunaan bahasa, dan konstruksi 

pada instrumen performance assessment Fisika pada pembelajaran 

laboratorium berbasis KIT IPA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Bagi institusi terkait yaitu (SMPN 22 Bandarlampung), tersedia instrumen 

Performance Assessment pada pembelajaran laboratorium berbasis KIT 

IPA. 

2. Bagi guru, instrumen ini dapat menjadi pegangan untuk mengadakan 

penilaian dalam kegiatan pembelajaran laboratorium. 

3. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna 

sebab siswa akan bebas bereksplorasi menunjukkan kinerjanya pada 

pembelajaran laboratorium 

 

E. Ruang Lingkup Pengembangan 

 

1. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan produk, yakni pembuatan 

instrumen performance assessment. 

2. Penilaian dengan instrumen performance assessment yang dimaksud adalah 

penilaian terhadap penguasaan kompetensi yang dilakukan dengan 

mengamati aktivitas peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran 

laboratorium berbasis KIT IPA. Jadi, penilaian dengan instrumen 

performance assessment yang dikembangkan akan fokus pada keterampilan 
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proses yaitu proses mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan, dan 

mengomunikasikan dengan materi yang telah ditentukan.  

3. Validasi/uji ahli pengembangan instrumen dilakukan kepada pakar 

instrumen yang masing-masing ahli di bidang substansi, konstruksi, dan 

bahasa. 

4. Objek dalam penelitian ini adalah KD 4.10 materi Getaran dan Gelombang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerangka Teori 

 

1. Penelitian Pengembangan  

 

Penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D) 

merupakan penelitian mengembangkan produk pendidikan yang dibutuhkan 

dalam proses pembelajaran. Menurut Setyosari (2012: 214)  penelitian 

pengembangan adalah suatu proses yang dipakai atau diperlukan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi suatu produk pendidikan. Dikatakan 

produk pendidikan apabila produk yang dihasilkan berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat dengan dunia pendidikan. 

 

Pendapat mengenai pengertian penelitian pengembangan juga diperkuat 

oleh Sugiyono (2011: 297); 

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya 

Research and Development adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk 

tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan 

untuk menguji kefektifan produk, maka dilakukan pengujian 

terhadap kefektifan produk tersebu\
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Produk yang akan dikembangkan didasarkan pada potensi dan masalah serta 

analisis kebutuhan yang terjadi di lapangan. Setelah didapatkan hasil untuk 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi ideal yang diharapkan 

dengan kondisi faktual yang ada maka peneliti menyusun desain penelitian 

pengembangan. Dalam penelitian pengembangan ini, produk yang akan 

dikembangkan berupa instrumen penilaian performance assessment Fisika 

pada pembelajaran laboratorium berbasis KIT IPA.  

 

2. Instrumen Performance Assessment (PA) 

 

Menurut Majid (2011: 200), penilaian kinerja (Performance Assessment) 

adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan dan 

mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai macam konteks sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan serta dapat memperbaiki proses 

pembelajaran karena assessment tersebut dapat membantu para guru dalam 

membuat keputusan selama proses pembelajaran.  

 

Penilaian kinerja adalah suatu prosedur yang menggunakan berbagai bentuk 

tugas-tugas untuk memperoleh informasi tentang apa dan sejauh mana yang 

telah dilakukan dalam suatu program. Pemantauan didasarkan pada kinerja 

(performence) yang ditunjukkan dalam menyelesaikan suatu tugas atau 

permasalahan yang diberikan. Penilaian kinerja adalah penelusuran produk 

dalam proses. Artinya hasil-hasil kerja yang ditunjukkan dalam proses 

pelaksanaan program itu digunakan sebagai pemantauan mengenai 

perkembangan dari suatu pencapaian program tersebut.  
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Asesmen kinerja (Performance assessment) adalah suatu penilaian alternatif 

berdasarkan tugas jawaban terbuka yang dirancang untuk mengukur kinerja 

peserta didik terhadap seperangkat kriteria tertentu. Tugas-tugas 

Performance assessment menuntut peserta didik menggunakan berbagai 

macam keterampilan, konsep, dan pengetahuan. Performance assessment 

tidak dimaksudkan untuk menguji ingatan faktual, melainkan untuk 

mengakses penerapan pengetahuan faktual dan konsep-konsep ilmiah pada 

suatu masalah atau tugas yang realistik. Penilaian tersebut meminta peserta 

didik untuk menjelaskan “mengapa atau bagaimana” dari suatu konsep atau 

proses.  

 

Dalam Performance assessment, peserta didik merestruktur informasi 

faktual tidak sekedar menyatakan ulang informasi tersebut. Performance 

assessment memberikan peserta didik kesempatan untuk 

mendemonstrasikan keterampilan-keterampilan proses sains mereka, 

berfikir secara logis, menerapkan pengetahuan awal ke suatu situasi baru, 

dan mengidentifikasi pemecahan-pemecahan baru terhadap suatu masalah.  

 

Performance assessment merupakan suatu komponen penting dari suatu 

penilaian otentik. Penilaian otentik mengukur kinerja peserta didik dalam 

suatu tugas kehidupan realistik, situasi yang relevan, atau masalah yang 

memiliki tujuan dan kegunaan yang jelas, yang bermanfaat, bermakna, dan 

berarti. Bentuk penilaian ini sering melibatkan ide-ide luas dan kompleks 

serta sejumlah bahan dan alat.  
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Suatu tugas penilaian harus: 

a. Melibatkan peserta didik aktif, meningkatkan minat dan motivasi 

peserta didik. 

b. Sering tidak memiliki suatu pendekatan mudah pada masalah tersebut 

atau pemecahan pasti terhadap masalah tersebut. 

c. Sering menghendaki peserta didik untuk melakukan penelitian atau 

mengumpulkan data. Peserta didik juga diminta untuk menaksir atau 

memperkirakan data. 

d. Mempertimbangkan ide-ide dan pandangan-pandangan peserta didik 

sebagai komponen yang penting dan dapat dipercaya. 

e. Sering menghendaki peserta didik untuk membuat asumsi dan 

keputusan. 

f. Dapat memiliki beberapa jalan masuk yang mendorong peserta didik 

dengan tingkat pemahaman yang berbeda untuk mulai mengerjakan 

penilaian tersebut. 

g. Sering memasukkan situasi-situasi yang memiliki pemecahan terbuka 

dan banyak kemungkinan. 

h. Sering melibatkan metode-metode dan hasil-hasil yang beragam. 

i. Umumnya memerlukan keterampilan presentasi dan komunikasi. 

j. Umumnya lebih kompleks dan memerlukan pengalaman dari pada suatu 

tugas dalam tes tradisional. 

k. Sering memodelkan jenis kegiatan yang terjadi selama pengajaran 

sains. 
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Berdasarkan penilaian dalam kurikulum 2013, performance assessment 

seharusnya diterapkan dalam pembelajaran IPA Terpadu di sekolah. Widhy 

(2013: 2) menjelaskan bahwa:  

Pada pembelajaran IPA, standar asesmen diterapkan sesuai dengan 

standar proses, standar isi, dan standar inkuiri. Pembelajaran IPA 

yang didasarkan pada standar isi akan membentuk siswa yang 

memiliki bekal ilmu pengetahuan (have a body of knowledge), 

standar proses akan membentuk siswa yang memiliki keterampilan 

ilmiah (scientific skills), keterampilan berpikir (thinking skills) dan 

strategi berpikir (strategy of thinking); standar inkuiri ilmiah akan 

membentuk siswa yang mampu berpikir kritis dan kreatif (critical 

and creative thinking); standar asesmen mengevaluasi siswa secara 

manusiawi artinya sesuai apa yang dialami siswa dalam 

pembelajaran (authentic assessment).  

 

Jadi, performance assessment yang merupakan salah satu jenis penilaian 

otentik memang dijadikan salah satu standar untuk membangun karakter 

siswa berupa kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. Performance assessment memuat indikator-indikator kinerja yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA yang telah ditentukan. 

 

Menurut Setyono (2005: 3), Performance assessment adalah penilaian 

berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana 

yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau 

interaksi siswa. Performance assessment digunakan untuk menilai 

kemampuan siswa melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus 

untuk menghasilkan respon (lisan atau tertulis), menghasilkan karya 

(produk), atau menunjukan penerapan pengetahuan. Tugas yang diberikan 

kepada peserta didik harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan 

bermakna bagi peserta didik. 
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3. Pembelajaran Laboratorium 

 

Pembelajaran laboratorium atau umumnya dikenal sebagai praktikum 

merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik. Berdasarkan terminologinya, praktikum dapat diartikan sebagai 

suatu rangkaian kegiatan yang memungkinkan seseorang (siswa) 

menerapkan keterampilan atau mempraktikkan sesuatu (Subiantoro, 

2007:7).  

 

Dalam pembelajaran IPA, sesuatu ini adalah proses-proses. Di dalam 

kegiatan praktikum sangat dimungkinkan adanya penerapan beragam 

keterampilan proses sains sekaligus pengembangan sikap ilmiah yang 

mendukung proses perolehan pengetahuan (produk keilmuan) dalam diri 

siswa. Praktikum memiliki kedudukan yang amat penting dalam 

pembelajaran IPA, karena melalui praktikum siswa memiliki peluang 

mengembangkan dan menerapkan keterampilan proses sains, sikap ilmiah 

dalam rangka memperoleh pengetahuannya.  

 

Demikian pula, Lazarowitctz & Tamir (1994, dalam Simalango, 2007:30) 

menyatakan bahwa metode praktikum adalah suatu cara mengajar yang 

memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk menemukan sendiri 
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sesuatu fakta yang diperlukannya atau ingin diketahui. Lebih jauh, Sukarno 

(1977:57) menyatakan bahwa “Praktikum” atau “practical work” adalah 

pekerjaan-pekerjaan dengan mempergunakan alat-alat science yang 

merupakan latihan-latihan mempergunakan alat-alat itu untuk keperluan-

keperluan tertentu, misalnya latihan mempergunakan amperemeter dan 

voltmeter untuk mengukur tahanan sebuah penghantar dengan 

mempergunakan hukum  Ohm, latihan mempergunakan mikroskop untuk 

melihat sel atau benda-benda mikroskopis lainnya, latihan menimbang 

dengan mempergunakan neraca analitis untuk menentukan massa benda-

benda yang kecil dan lain sebagainya. 

 

Kegiatan praktikum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu praktikum 

terbimbing atau terencana dan praktikum bebas. Kegiatan siswa dalam 

praktikum terbimbing hanya melakukan percobaan dan menemukan 

hasilnya saja, seluruh jalannya percobaan sudah dirancang oleh guru. 

Sedangkan kegiatan siswa dalam praktikum bebas lebih banyak dituntut 

untuk berpikir mandiri, bagaimana merangkai alat percobaan, melakukan 

percobaan dan memecahkan masalah, guru hanya memberikan 

permasalahan dan objek yang harus diamati atau diteliti (Suparno, 2007:77). 
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Dalam kegiatan praktikum, umumnya siswa dibagi menjadi kelompok-

kelompok kecil antara 2–6 orang, tergantung pada ketersediaan alat dan 

bahan. Pada jenjang pendidikan SMP, umumnya siswa masih kesulitan 

dalam membangun prosedur percobaannya sendiri, karena itu guru 

umumnya menyediakan LKS sebagai panduan bagi siswa selama 

pelaksanaan kegiatan praktikum (Suparno, 2007:77).  

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip 

saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) merupakan ilmu yang pokok bahasannya adalah alam dan segala 

isinya. Oleh karena itu, pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana 

bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.  
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Menurut Koballa & Chiappetta (2010: 105), IPA didefinisikan sebagai a 

way of thinking, a way of investigating, a body of knowledge, dan 

interaksinya dengan teknologi dan masyarakat.  Lebih jauh Hewitt & etc 

(2007: xvi) mengungkapkan bahwa sains terintegrasi menyajikan aspek 

fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, astronomi dan aspek lainnya dari Ilmu 

Pengetahuan Alam.  

 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dalam IPA terdapat dimensi cara 

berpikir, cara investigasi, bangunan ilmu, kaitannya dengan teknologi, dan 

masyarakat. Hal ini menjadi substansi yang mendasar pentingnya 

pembelajaran IPA yang mengembangkan proses ilmiahnya untuk 

pembentukan pola pikir peserta didik. Selain itu, IPA mempunyai objek dan 

persoalan yang holistik sehingga IPA perlu disajikan secara holistik. 

 

Konsep pembelajaran IPA adalah sebagai mata pelajaran integrative science 

atau IPA Terpadu. Pembelajaran terpadu dalam IPA dapat dikemas dengan 

tema/topik/materi ajar tentang suatu wacana yang dibahas dari berbagai 

sudut pandang atau disiplin keilmuan yang mudah dipahami dan dikenal 

peserta didik. Suatu konsep dibahas dari berbagai aspek bidang kajian dalam 

bidang kajian IPA. Konsep keterpaduan ini ditunjukkan dalam Kompetensi 

Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA yakni di dalam satu KD sudah 

memadukan konsep-konsep IPA dari bidang ilmu biologi, fisika, kimia, 

ilmu pengetahuan bumi, dan antariksa.  
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Pemaduan tersebut membuat peserta didik akan memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna 

bagi peserta didik. Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, 

topik, dan unit sematisnya/ terpadunya, menurut Kemendikbud (2013: 172) 

terdapat sepuluh cara atau model dalam merencanakan pembelajaran 

terpadu. Kesepuluh cara atau model tersebut adalah: (1) fragmented, (2) 

connected, (3) nested, (4) sequenced, (5) shared, (6) webbed, (7) threaded, 

(8) integrated, (9) immersed, dan (10) networked. Dilihat dari sejumlah 

model pembelajaran tersebut, terdapat beberapa model yang potensial untuk 

diterapkan dalam pembelajaran IPA terpadu, yaitu connected, webbed, 

shared, dan integrated.  

 

Adapun ciri-ciri pembelajaran terpadu menurut Kemendikbud (2013: 176) 

mengemukakan beberapa ciri pembelajaran terpadu, yaitu holistik, 

bermakna, dan aktif. Peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk 

belajar.  

 

4. Alat Peraga KIT IPA 

 

Depdiknas (2006) menjelaskan alat peraga adalah alat yang digunakan 

untuk meragakan benda yang diterangkan baik dalam bentuk benda nyata, 

tiruan/model/gambar visual/audio visual. Shadely berpendapat alat peraga 

KIT IPA adalah kotak yang berisi alat-alat Ilmu Pengetahuan Alam. 

Seperangkat peralatan Ilmu Pengetahuan Alam tersebut mengarah pada 
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kegiatan yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Peralatan Ilmu 

Pengetahuan Alam yang dirancang dan dibuat ini menyerupai rangkaian 

peralatan uji coba keterampilan proses pada bidang studi Ilmu Pengetahuan 

Alam. Sebagai alat yang dirancang dan dibuat secara khusus maka dapat 

diartikan bahwa alat peraga KIT IPA merupakan suatu sistem yang didesain 

atau dirancang secara khusus untuk tujuan tertentu. 

 

Menurut Purwa (2004) menyatakan bahwa alat peraga dapat membantu 

siswa untuk berpikir logis dan sistematis sehingga mereka pada akhirnya 

mempunyai pola pikiran yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Alat 

peraga berfungsi membantu guru dalam: 

a. Memberikan penjelasan konsep. 

b. Merumuskan dan membentuk konsep. 

c. Melatih siswa dalam melakukan percobaan. 

d. Penguatan konsep pada siswa. 

e. Melatih siswa dalam pemecahan masalah. 

f. Mendorong siswa berpikir kritis. 

 

Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

alat peraga KIT IPA adalah suatu alat yang digunakan sebagai perantara 

untuk menjelaskan konsep-konsep IPA, fenomena alam dengan cara 

melakukan percobaan-percobaan sehingga dapat mempermudah siswa 

dalam memahami konsep-konsep IPA yang disampaikan guru. 
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Selaian itu juga ada langkah-langkah penggunaan KIT IPA. Sebagai langkah 

awal dalam menggunakan alat peraga KIT IPA, guru harus meyakinkan diri 

bahwa siswa mengetahui nama yang benar dari bagian-bagian peralatan 

yang berbeda. Siswa juga harus mengetahui cara menyusun peralatan sesuai 

dengan petunjuk dari guru serta memeragakan cara menyusun peralatan. 

Selain itu, siswa juga diminta untuk mengamati dengan teliti percobaan 

yang dilakukan. Dari hasil pengamatan tersebut, siswa menuliskan ke dalam 

buku catatan atau lembar pengamatan yang telah disediakan sehingga siswa 

termotivasi dalam belajar dengan menggunakan KIT IPA.  

 

Menurut Mc. Donald dalam Suryabrata (1998) mengatakan motivasi yang 

timbul dari dalam diri adalah perubahan energi dari seseorang yang ditandai 

dengan muncul feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan barulah pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 

 

5. Instrumen dan Skala Penilaian untuk Performance Assessment 

 

Seperti telah dikemukakan, bahwa performance assessment secara prinsip 

terdiri dari dua bagian, yaitu tugas (task) dan kriteria. Tugas-tugas kinerja 

(performance task) dapat berupa suatu proyek, pameran, portfolio, dan 

tugas-tugas yang mengharuskan siswa memperlihatkan kemampuan 

menangani hal-hal yang kompleks melalui penerapan pengetahuan dan 

keterampilan tentang sesuatu dalam bentuk paling nyata (real world 

applications). Kriteria atau rubrik merupakan panduan untuk memberi skor, 

harus jelas dan disepakati oleh siswa dan pendidik.  
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Menurut Haryati (2007: 45-56), hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

merancang instrumen performance assessment diantaranya:  

(1) Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan siswa 

untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. (2) 

Kelengkapan dan ketetapan aspek yang akan dinilai. (3) 

Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas. (4) Upayakan kemampuan yang akan dinilai 

tidak terlalu banyak sehingga semua yang ingin dinilai dapat 

dinilai. (5) Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan 

urutan yang akan diamati. 

 

 

Chappuis (2009: 30) juga mengungkapkan hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam merancang sebuah performance assessment yaitu: (1) Align parts of 

the task. (2) Parts build to “full write” or speech. (3) Develop rubric for 

each assessment target. (4) Develop exemplars for each rubric. (5) Allow 

multiple approaches. 

 

Berdasarkan dua pendapat tersebut, dalam merancang sebuah performance 

assessment harus memperhatikan langkah kinerja yang akan dilakukan 

siswa dan mengembangkan rubrik untuk setiap langkah kinerja yang telah 

ditentukan. Perancangan sebuah performance assessment sangat erat 

kaitannya dengan teknik, instrumen, dan rubrik penilaian yang akan 

digunakan. Teknik, instrumen, dan rubrik penilaian harus sesuai dengan 

jenis aspek atau kompetensi yang akan diukur. Instrumen penilaian terdiri 

dari instrumen penilaian tes dan non tes. Contoh instrumen penilaian tes 

adalah lembar tes tertulis yang berisi soal pilihan jamak atau uraian, 

sedangkan contoh instrumen penilaian non tes adalah lembar observasi, 

wawancara, skala sikap, daftar cek, catatan anekdotal, dan lain-lain.  
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Setiap instrumen penilaian pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing. Instrumen penilaian tes biasanya digunakan untuk 

mengukur aspek kognitif siswa, sedangkan instrumen non tes biasanya 

digunakan untuk mengukur aspek afektif dan psikomotor siswa. Atas dasar 

itu, instrumen performance assessment dapat berupa instrumen penilaian 

nontes. 

 

Kurniasih dan Sani (2014: 61) mengungkapkan bahwa: 

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format 

observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. 

 

 

Lebih jauh, Burke (2006: 78) berpendapat bahwa: 

 

Performance task units begin with the end in mind. That is, they 

begin with curriculum goals and standards. The unit dictates the 

content whereas the standards dictate the performances students 

need to be able to demonstrate they can, in fact, do what the verb in 

the standard asks them to do. The target standard should be 

assessed using a criteria checklist composed of vocabulary words 

from the standards and a rubric composed of descriptors from the 

checklist. 

 

Berdasarkan dua pendapat tersebut, performance assessment dapat 

dilakukan dengan menggunakan teknik observasi terhadap berbagai konteks 

untuk menentukan tingkat ketercapaian kemampuan tertentu dari suatu 

kompetensi dasar. Guru dapat mengembangkan instrumen penilaian sesuai 

dengan kebutuhan. Format penilaian dapat disusun secara sederhana 

ataupun secara lengkap. 
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Pedoman observasi banyak dipakai untuk melakukan penilaian kegiatan 

eksperimen ilmiah. Menurut Sukardjo (2009: 45), contoh suatu pedoman 

observasi pelaksanaan eksperimen atau investigasi kimia (kompetensi 

psikomotor) ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Contoh Pedoman Observasi dalam Eksperimen 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 memasang alat  √    4 

3. Cara menyiapkan bahan √     5 

4. Ketepatan memilih indikator √     5 

5. Cara melakukan titrasi  √    4 

6. Ketepatan membaca titik awal titrasi  √    4 

7. Ketepatan membaca titik akhir titrasi  √    4 

8. Kebenaran perhitungan √     5 

 Skor total      35 

 

Performance assessment dapat juga dilakukan menggunakan check list 

(daftar cek). Ada bermacam-macam aspek yang dicantumkan dalam daftar 

cek, kemudian guru tinggal memberikan tanda cek (√) pada tiap-tiap aspek 

tersebut sesuai dengan hasil pengamatannya.  

 

Zainul (2001: 4) mengungkapkan bahwa: 

Daftar cek berguna untuk mengukur hasil belajar berupa produk 

maupun proses, yang dapat dirinci dalam komponen-komponen 

yang lebih kecil, terdefinisi atau sangat spesifik. Semakin lengkap 

komponennnya semakin besar manfaatnya dalam pengukuran. 

Daftar cek terdiri atas komponen atau aspek yang diamati dan tanda 

cek yang menyatakan ada tidaknya komponen itu dalam observasi. 

 

Sukardjo (2009: 46) menambahkan contoh daftar cek tentang kinerja peserta 

didik dalam presentasi kelas secara individual (kompetensi kognitif) dapat 

dilihat pada Tabel 2.2. 
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Berilah tanda (√) jika: 

1) Permasalahan yang dibahas terumuskan dengan jelas. 

2) Ada relevansi uraian dengan permasalahan yang dibahas. 

3) Uraian luas dan mendalam. 

4) Uraian jelas dan tidak salah konsep. 

5) Uraian disampaikan dengan lancar. 

6) Sanggahan/argumentasi logis dan kuat. 

7) Bahasa baik dan benar. 

 

Tabel 2.2 Contoh Daftar Cek Presentasi Kelas 

 

No Nama Peserta Didik 
Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 5 6 7 Σ 

1 Abu  √  √ √ √ √ √ 6 

2 Achmad √ √ √ √ √ √ √ 7 

3 Amin  √ √ √ √ √ √ 6 

4 Basuki  √  √ √ √ √  5 

5 Candra √ √ √ √ √ √ √ 7 

5 dst...         

 Skor Total 4 3 5 5 5 5 4 31 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pada daftar cek hanya dapat 

dicatat ada tidaknya variabel tingkah laku tertentu. Kelemahan pada daftar 

cek adalah guru atau penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, ya-

tidak. Siswa mendapatkan skor apabila kriteria penguasaan kompetensi 

tertentu dapat diamati oleh pendidik/penilai. Akan tetapi jika kriteria 

penguasaan kompetensi tidak dapat diamati maka siswa tidak mendapat 

skor, padahal ada kemungkinan siswa menunjukkan kompetensi walaupun 

dalam kategori yang belum maksimal. 

 

Zainul (2001: 4) mengungkapkan bahwa:  

 

Selain daftar cek, ada skala lain yang dapat digunakan dalam 

instrumen observasi untuk penilaian kinerja yaitu rating scale. 

Rating scale menyajikan gejala-gejala yang akan diobservasi 

disusun dalam tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan. Rating 

scale tidak hanya menilai secara mutlak ada atau tidaknya 

variabel tertentu, tetapi lebih jauh dapat dinilai bagaimana 

intensitas gejalanya. Rating scale menggunakan suatu prosedur 
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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. 

 

Menurut Sukardjo (2009: 47), contoh rating scale tentang partisipasi 

peserta didik dalam mata pelajaran kimia (kompetensi afektif) dapat dilihat 

pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 Contoh Rating Scale Partisipasi Peserta Didik dalam Mata 

Pelajaran Kimia 

 
Nama Peserta Didik :  

No Pernyataan/Indikator 
Sangat 

tinggi 
Tinggi Sedang Rendah 

Sangat 

rendah 
Σ 

1 Kehadiran di kelas  √    4 

2 Aktivitas di kelas  √    4 

3 Ketepatan waktu √     5 

4 Mengumpulkan tugas √     5 

5 Kerapihan buku bacaan  √    4 

6 Partisipasi dalam 

praktikum 

 √    4 

7 Kerapihan laporan 

praktikum 

 √    4 

8 Partisipasi kegiatan 

kelompok 

√     5 

 Skor total 15 20    3

5 

 

Jadi, suatu rating scale terdiri atas 2 bagian, yaitu (1) pernyataan tentang 

keberadaan atau kualitas keberadaan suatu unsur atau karakteristik, (2) 

petunjuk penilaian tentang pernyataan tersebut. Selain format yang 

sederhana, guru juga dapat mengembangkan instrumen untuk performance 

assessment dengan kriteria berupa rubrik yang lengkap. Meskipun 

penggunaan rubrik ini relatif menyita waktu, akan tetapi dengan rubrik 

yang lengkap guru dapat mengungkap profil performance peserta didik. 
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6. Rubrik (Pedoman Penskoran)  

 

Pengembangan perangkat asesmen sangat berkaitan dengan bagaimana 

membuat rubrik penilaian. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil yang 

akan diperoleh jika produk berupa perangkat asesmen hasil pengembangan 

berhasil diimplementasikan. Rubrik penilaian yang valid dan terstandar 

dengan baik dapat memberikan pemahaman yang lebih baik juga kepada 

siswa tentang apa yang akan dinilai jika diterapkan di dalam kelas dan 

dapat memberikan hasil yang lebih baik dari proses pembelajaran.  

 

Rubrik penilaian yang dibuat dengan menetapkan standar yang baik, 

memuat unsur-unsur esensial dari aspek yang akan dinilai. Jika rubrik 

yang dibuat sudah memenuhi standar yang baik, maka dapat menjadi 

organisator dalam pembelajaran. Rubrik penilaian dapat memberikan 

siswa target kemampuan yang jelas yang dapat ditunjukkan. 

 

Airasian and Russel (2008: 223) mengungkapkan pengertian rubrik yaitu a 

set of clear expectations or criteria used to help teachers and students 

focus on what is valued in a subject, topic, or activity. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Chappuis (2009: 32) bahwa rubrik adalah as 

instructional tools to provide feedback to improve student learning, a 

rubrics needs to describe the important elements of quality that students 

are to pay attention to and strive for.  
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Lebih jauh Karkehabadi (2013: 9) mengungkapkan pengertian rubrik 

yaitu: 

A scoring tool that explicitly represents the performance 

expectations for an assignment or piece of work. A rubric devides 

the assigned work into component parts and provides clear 

descriptions of the characteristics of the work associated with 

each component, at varying levels of mastery.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, rubrik penilaian merupakan 

panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru 

dalam menilai tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Rubrik penilaian perlu 

memuat daftar aspek pengamatan yang perlu ditunjukkan dalam suatu 

pekerjaan siswa disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-

masing karakteristik tersebut.   

 

Ada dua tipe dari jenis rubrik, yaitu rubrik holistik dan analitik. Menurut 

Nitko (2001: 95), rubrik holistik menuntut guru untuk memberikan skor 

untuk keseluruhan proses atau produk secara utuh tanpa menilai bagian 

komponen secara terpisah. Sementara Moskal (2000: 67) mengungkapkan 

bahwa sebuah rubrik analitik, guru memberikan skor secara terpisah, 

pertama guru memberikan skor pada produk atau kinerja individu, 

kemudian merangkum nilai individu untuk memperoleh skor total. 

 

Lalu Mertler (2001: 47) menambahkan bahwa: 

Rubrik holistik pada dasarnya menuntut guru untuk menilai dan 

memberikan skor atas produk atau kinerja siswa hanya sekali dari 

apa yang berhasil dilakukan oleh siswa dalam proses 

pembelajaran. Sedangkan rubrik analitik menuntut guru untuk 

menghasilkan beberapa skor di awal, lalu diikuti oleh total skor 

pada penilaian akhir. 
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Contoh rubrik holistik dan analitik dijelaskan oleh Zainul (2001: 14-15) 

pada tabel 2.4 berikut. 

 

Tabel 2.4 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 sebagian pemahaman tentang permasalahan. 

Kebanyakan persyaratan tentang tugas terdapat dalam jawaban.  

2 
Memperlihatkan sedikit pemahaman tentang permasalahan. Banyak 

persyaratan tugas yang tidak ada. 

1 Memperlihatkan tidak ada pemahaman tentang permasalahan. 

0 Tidak ada jawaban / tidak ada usaha. 

 

Tabel 2.5 Contoh Rubrik Analitik 

K Tahap Awal 

1 

Pengembangan 

2 

Terselesaikan 

3 

Patut Dicontoh 

4 

Skor 

K 1 

Uraian 

menggambar

kan tahap 

awal 

penampilan. 

Uraian 

menggambarkan 

gerakan ke arah 

tingkat 

penguasaan 

penampilan. 

Uraian 

menggambar 

kan 

pencapaian 

tingkat 

penguasaan 

penampilan. 

Uraian 

menggambarkan 

tingkat 

penampilan 

tertinggi. 

 

K 2 

Uraian 

menggambar

kan tahap 

awal 

penampilan. 

Uraian 

menggambarkan 

gerakan ke arah 

tingkat 

penguasaan 

penampilan. 

Uraian 

menggambar 

kan 

pencapaian 

tingkat 

penguasaan 

penampilan. 

Uraian 

menggambarkan 

tingkat 

penampilan 

tertinggi. 

 

K 3 

Uraian 

menggambar

kan tahap 

awal 

penampilan. 

Uraian 

menggambarkan 

gerakan ke arah 

tingkat 

penguasaan 

penampilan. 

Uraian 

menggambar 

kan 

pencapaian 

tingkat 

penguasaan 

penampilan. 

Uraian 

menggambarkan 

tingkat 

penampilan 

tertinggi. 

 

K 4 

Uraian 

menggambar

kan tahap 

awal 

penampilan. 

Uraian 

menggambarkan 

gerakan ke arah 

tingkat 

penguasaan 

penampilan. 

Uraian 

menggambar  

kan 

pencapaian 

tingkat 

penguasaan 

penampilan. 

Uraian 

menggambarkan 

tingkat 

penampilan 

tertinggi. 

 

Keterangan; K = Kriteria  
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada rubrik holistik penskoran 

dilakukan  terhadap proses keseluruhan atau kesatuan produk tanpa 

menilai bagian komponen secara terpisah. Sementara pada rubrik analitik, 

penskoran mula-mula dilakukan atas bagian-bagian individual produk atau 

penampilan secara terpisah, kemudian dijumlahkan skor individual itu 

untuk memperoleh skor total. 

 

Rubrik penilaian sangat berhubungan erat dengan instrumen penilaian. 

Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk memberikan skor 

dan mengevaluasi dari apa yang telah ditunjukkan oleh siswa sebelum, 

selama, dan sesudah pembelajaran berlangsung.  Instrumen penilaian 

untuk masing-masing tipe rubrik pasti berbeda. Untuk rubrik analitik, 

instrumen penilaiannya lebih detail dibandingkan rubrik holistik namun 

instrumen penilaian untuk rubrik holistik lebih praktis untuk digunakan. 

Jenis instrumen penilaian atau tipe dari asesmen yang menggunakan rubrik 

holistik adalah check list, simple rating scale, holistic rating scale, dan 

task specific. Sedangkan untuk rubrik analitik, jenis instrumen penilaian 

terdiri dari detailed rating scale, combination rubrics, dan total points.  

 

Pengembangan rubrik penilaian memiliki langkah-langkah pengembangan 

untuk menghasilkan sebuah rubrik penilaian yang valid dan dapat 

diterapkan dalam pembelajaran. Sebelum mendesain rubrik penilaian yang 

spesifik, perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah penampilan atau produk 

itu akan diskor secara holistik atau analitik. Menggunakan rubrik apapun, 

perlu diidentifikasi dan dirumuskan kriteria penampilan spesifik dan 
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indikator yang dapat diamati sebagai langkah awal pengembangan. 

 

Menurut Zainul (2001: 16-17), langkah-langkah perancangan rubrik 

penilaian yaitu: 

(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 tingkat 

antara dari kinerja secara terpisah untuk setiap atribut; (6) 

mengumpulkan sampel yang mewakili contoh setiap tingkat; dan 

(7) merevisi rubrik sesuai kebutuhan. 

 

 

Pendapat lain diungkapkan oleh Burke (2006: 14) bahwa langkah-langkah 

perancangan rubrik penilaian memuat enam langkah yaitu (1) target the 

standars; (2) find the big ideas; (3) organize teacher checklists; (4) create 

performance tasks; (5) develop student checklists; (6) design teaching 

rubrics. 

 

Berdasarkan dua pendapat di atas, setiap perancangan rubrik penilaian 

harus melalui beberapa tahapan atau langkah yang memang sesuai dengan 

prosedur yang ada agar rubrik penskoran yang dirancang bersifat valid dan 

dapat diterapkan. Langkah-langkah perancangan rubrik penskoran hanya 

sebagai panduan agar rubrik yang dihasilkan bersifat valid dan layak, 

namun untuk keberhasilan perancangan ditentukan oleh kesesuaian antara 

tujuan yang diinginkan dengan rubrik penskoran yang dikembangkan.    
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7. Revisi Taksonomi Bloom Ranah Psikomotorik 

 

Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an, dalam 

konferensi Asosiasi Psikolog Amerika, Bloom dan kawan-kawan 

mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di 

sekolah, ternyata persentase terbanyak butir soal yang diajukan hanya 

meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Menurut Bloom, 

hafalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan 

berpikir (thinking behaviours). Masih banyak level lain yang lebih tinggi 

yang harus dicapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa 

yang kompeten di bidangnya. Akhirnya pada tahun 1956, Bloom, 

Engelhart, Furst, dan Krathwohl berhasil mengenalkan kerangka konsep 

kemampuan berpikir yang dinamakan Taksonomi Bloom.  

 

Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skills 

mulai dari tingkat yang terendah hingga yang tinggi. Tentunya untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi lebih 

dulu. Pada kerangka konsep tersebut, tujuan pendidikan ini oleh Bloom 

dibagi menjadi tiga domain/ranah kemampuan intelektual (intellectual 

behaviours) yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah/domain 

psikomotor berisi perilaku yang menekankan fungsi manipulatif dan 

keterampilan motorik/kemampuan fisik, berenang, dan mengoperasikan 

mesin.  

 

Taksonomi Bloom untuk ranah kognitif dipublikasikan pertama kali pada 

1956 dalam The Taxonomy of Educational Objectives, The Classification 
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of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain. Taksonomi Bloom 

untuk ranah afektif dipublikasikan pertama kali pada 1956 dalam 

Taxonomy of educational objectives. Handbook II: Affective domain. 

Sedangkan Taksonomi Bloom untuk ranah psikomotorik dipublikasikan 

pada  1972 dalam The classification of educational objectives in the 

psychomotor domain.Vol.3. 

 

Menurut Prihantoro (2013: 2),  

Bloom sebetulnya tidak sendirian dalam menyusun Handbook I, 

tetapi bersama 34 ilmuwan pedagogi besar lain, seperti Cronbach, 

Ebel, Krathwohl, Furst, McGuire, Gage, dan Tyler. Akan tetapi, 

Bloom lah yang menjadi editor buku itu, sebagaimana David. R. 

Krathwohl menjadi editor Handbook II, dan E. J. Simpson 

menjadi editor Handbook III. 

 

 

Rochmad (2012: 1-4) lebih jauh menambahkan bahwa: 

Draf akhir diterbitkan oleh Bloom, Engelhart, Furst, Hill dan 

Krathwohl pada tahun 1956, dengan judul Taxonomy of 

Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. 

Handbook I: Cognitive Domain. Draf tersebut dikenal dengan 

sebutan taksonomi Bloom (original taxonomy). Pada tahun 1990-

an, tim ahli psikologi yang dipimpin Anderson dan Sosniak 

(Truschel, 2008) mengkaji kembali taksonomi Bloom dan 

menyusun kembali (update) taksonomi Bloom pada ranah 

kognitif yang dipandang relevan untuk abad-21.Hasilnya dikenal 

dengan sebutan revisi taksonomi Bloom. 

 

 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, Taksonomi Bloom ranah 

psikomotorik sebenarnya lebih dijelaskan secara detail oleh E.J. Simpson 

dalam bukunya yang dipublikasikan pada tahun 1972 karena beliaulah 

yang menjadi editor untuk terbitnya Handbook III dari buku Bloom yang 

dipublikasikan pada tahun 1956 dan revisi taksonomi Bloom ternyata 

hanya dilakukan pada ranah kognitif yang dipimpin oleh Anderson dkk.  
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San Diego Figure Skating Communications (2011: 2) menjelaskan 

taksonomi pada ranah psikomotor menurut karya Bloom dan peneliti 

lainnya pada Tabel 2.6. 

 

Tabel 2.6 Psychomotor Domain Taxonomy 

Perception Sensory cues guide motor activity 

Set Mental, physical, and emotional dispositions that make 

one respond in a certain way to a situation 

Guided Response First attempts at a physical skill. Trial and error coupled 

with practice lead to better performance 

Mechanism The intermediate stage in learning a physical skill. 

Responses are habitual with a medium level of assurance 

and proficiency 

Complex Overt 

Response 

Complex movements are possible with a minimum of 

wasted effort and a high level of assurance they will be 

successful 

Adaption Movements can be modifiedfor special situations 

Origination New movements can be created for special situations 

Source: Simpson, E. J. 1972. The classification of educational objectives 

in the psychomotor domain: The psychomotor domain.Vol.3. Washington, 

DC: Gryphon House. 

 

 

San Diego Figure Skating Communications (2011: 2) lebih jauh 

mengemukakan bahwa: 

This psychomotor domain taxonomy is characterized by 

progressive levels of behaviors from observation to mastery of a 

physical skill. Several different taxonomies exist. The 

psychomotor domain includes physical movement, coordination, 

and use of the motor-skill areas. Development of these skills 

requires practice and is measured in terms of speed, precision, 

distance, procedures, or techniques in execution. 

 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, taksonomi domain psikomotor ditandai 

dengan tingkat progresif perilaku dari observasi ke penguasaan 

keterampilan fisik. Taksonomi domain psikomotor menurut Bloom dan 

peneliti lainnya yang dijelaskan lebih detail oleh Simpson terdiri dari 

perception, set, guided response, mechanism, complex overt response, 
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adaption, and origination. Sebenarnya banyak peneliti lain yang 

mengembangkan mengenai taksonomi pada domain psikomotorik, namun 

yang lebih banyak dirujuk adalah karya Simpson. Selain itu, San Diego 

Figure Skating Communications (2011: 2) juga menjelaskan mengenai 

deskripsi ketujuh kategori utama dari perilaku sederhana sampai yang 

paling kompleks dalam Tabel 2.7 yang terlampir pada lampiran 1.  

 

Jadi, kaitannya dengan tugas pengajar dalam menyusun kurikulum, 

pemilihan kata kerja kunci yang tepat memegang peranan penting dalam 

menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian agar konsep materi tersampaikan secara efektif. Kata kerja 

kunci tersebut merupakan acuan bagi instruktur dalam menentukan 

kedalaman penyampaikan materi, apakah cukup memahami saja, 

mendemonstrasikan, menilai, dan sebagainya. 

 

Sementara menurut Clark (2011: 2-3), sebenarnya ada dua versi populer 

lainnya dari taksonomi domain psikomotor yaitu karya Dave (1970) dan 

Harrow (1972) yang dijelaskan dalam Tabel 2.8 dan Tabel 2.9. 

 

Tabel. 2.8 Dave’s Psychomotor Domain Taxonomy 

Category Example and Key Words (verbs) 

Imitation — Observing and 

patterning behavior after someone 

else. Performance may be of low 

quality. 

Examples: Copying a work of art. Performing a 

skill while observing a demonstrator. 

Key Words: copy, follow, mimic, repeat, 

replicate, reproduce, trace 

Manipulation — Being able to 

perform certain actions by memory 

or following instructions. 

Examples: Being able to perform a skill on 

one's own after taking lessons or reading about 

it. Follows instructions to build a model. 

Key Words: act, execute, perform 

Precision — Refining, becoming 

more exact. Performing a skill 

within a high degree of precision 

Examples:  Working and reworking something, 

so it will be “just right.” Perform a skill or task 

without assistance. Demonstrate a task to a 
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Category Example and Key Words (verbs) 

beginner. 

Key Words: calibrate, demonstrate, master, 

perfectionism 

Articulation — Coordinating and 

adapting a series of actions to 

achieve harmony and internal 

consistency. 

Examples: Combining a series of skills to 

produce a video that involves music, drama, 

color, sound, etc. Combining a series of skills or 

activities to meet a novel requirement. 

Key Words: adapt, constructs, creates, 

modifies, customize 

Naturalization — Mastering a high 

level performance until it become 

second-nature or natural, without 

needing to think much about it. 

Examples:  Maneuvers a car into a tight 

parallel parking spot. Operates a computer 

quickly and accurately. Displays competence 

while playing the piano. Michael Jordan 

playing basketball or Nancy Lopez hitting a golf 

ball. 

Key Words: design, naturally, perfectly, develop 

 

Tabel. 2.9 Harrow’s Psychomotor Domain Taxonomy 

Category Example and Key Words (verbs) 

Reflex Movements — Reactions that are 

not learned, such as a involuntary reaction 

Examples:  instinctive response 

Key Words: react, respond 

Fundamental Movements — Basic 

movements such as walking, or grasping. 

Examples:  perform a simple task 

Key Words:grasp an object, throw a 

ball, walk 

Perceptual Abilities — Response to stimuli 

such as visual, auditory, kinesthetic, or 

tactile discrimination. 

Examples:  track a moving object, 

recognize a pattern 

Key Words: catch a ball, draw or write 

Physical Abilities (fitness) — Stamina that 

must be developed for further development 

such as strength and agility. 

Examples:  gain strength, run a 

marathon 

Key Words: agility, endurance, strength 

Skilled movements — Advanced learned 

movements as one would find in sports or 

acting. 

Examples:  Using an advanced series of 

integrated movements, perform a role in 

a stage play or play in a set of series in a 

sports game. 

Key Words: adapt, constructs, creates, 

modifies 

Nondiscursive communication — Use 

effective body language, such as gestures 

and facial expressions. 

Examples:  Express one's self by using 

movements and gestures 

Key Words: arrange, compose, 

interpretation   

 

 

Chapman (2009: 6) mengungkapkan bahwa: 

Elizabeth Simpson's interpretation of the Psychomotor domain 

differs from Dave's chiefly because it contains extra two levels 

prior to the initial imitation or copy stage. Arguably for certain 

situations, Simpson's first two levels, 'Perception' and 'Set' stage 

are assumed or incorporated within Dave's first 'Imitation' level, 

assuming that you are dealing with fit and healthy people 

(probably adults rather than young children), and that 'getting 

ready' or 'preparing oneself' is part of the routine to be taught, 
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learned or measured. If not, then the more comprehensive 

Simpson version might help ensure that these two prerequisites 

for physical task development are checked and covered. As such, 

the Simpson model or the Harrow version is probably preferable 

than the Dave model for the development of young children. 

 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, taksonomi domain psikomotor menurut 

Simpson dan Harrow lebih baik diterapkan untuk melihat perkembangan 

psikomotor  anak-anak.  Sedangkan taksonomi domain psikomotor 

menurut Dave lebih cocok untuk perkembangan keterampilan yang lebih 

kompleks. 

 

Lebih jauh Kunandar (2013: 255) menjelaskan kata-kata kerja operasional 

ranah psikomotorik (sebelum revisi) untuk menyusun indikator pencapaian 

kompetensi dalam Tabel 2.10. 

 

Tabel 2.10 Contoh Kata-kata Kerja Operasional Ranah Psikomotorik 

Peniruan Manipulasi Artikulasi Pengalamiahan 

Mengaktifkan Mengoreksi Mengalihkan Mengalihkan  

Menyesuaikan  Mendemonstrasikan Menggantikan Mempertajam 

Menggabungkan Merancang Memutar Membentuk 

Meramal Memilah Mengirim Memadankan 

Mengatur Melatih Memindahkan Menggunakan 

Mengumpulkan Memperbaiki Mendorong Memulai 

Menimbang Mengidentifikasikan Menarik Menyetir 

Memperkecil Mengisi Memproduksi Menjeniskan 

Memperbesar Menempatkan Mencampur Menempel 

Membangun Membuat Mengoperasikan Mensketsa 

Mengubah Memanipulasi Mengemas Melonggarkan 

Mereposisi Mencampur Membungkus Menimbang 

Mengkonstruksi  Mensetting  

 

Sedangkan Rna (2013: 3) menguraikan kata kerja operasional hasil revisi 

taksonomi Bloom yang dapat digunakan untuk merancang indikator 

pencapaian kompetensi, atau juga dapat digunakan untuk merancang 
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tujuan pembelajaran pada silabus dan rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

pada Tabel 2.11. 

 

Tabel 2.11  Kata Kerja Operasional Domain Psikomotorik Hasil Revisi 

Taksonomi Bloom 

 
Meniru  Manipulasi Presisi Artikulasi Naturalisasi 

P1 P2 P3 P4 P5 

Menyalin  

Mengikuti 

Mereplikasi 

Mengulangi 

Mematuhi 

Kembali membuat 

Membangun 

Melakukan 

Melaksanakan 

Menerapkan 

Menunjukkan  

Melengkapi 

Menunjukkan 

Menyempurnakan 

Mengkalibrasi 

Mengendalikan 

Membangun 

Mengatasi 

Menggabungkan 

Koordinat 

Mengintegrasikan 

Beradaptasi 

Mengembangkan 

Merumuskan 

Memodifikasi 

Master 

Mendesain 

Menentukan 

Mengelola 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, untuk merancang indikator dan 

tujuan pembelajaran lebih baik menggunakan kata kerja operasional hasil 

revisi taksonomi Bloom dimana terdiri dari P1, P2, P3, P4, dan P5 karena 

lebih sesuai untuk tingkat perkembangan psikomotorik yang lebih 

kompleks. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 tentu juga menghendaki 

perubahan pada sistem penilaian yang seharusnya diterapkan. Penilaian dalam 

kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang 

Standar Penilaian Pendidikan. Salah satu penekanan dalam penilaian 

kurikulum 2013 adalah perubahan penilaian tradisional menuju penilaian 

otentik (authentic assessment). Authentic assessment adalah penilaian yang 

menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil 
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dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan 

kompetensi. Keberhasilan penilaian secara optimal dari proses belajar 

mengajar (pembelajaran) oleh siswa sangat dipengaruhi oleh faktor pendekatan 

pembelajaran dan instrumen penilaian yang digunakan. Keduanya saling 

berkaitan, di mana pemilihan pendekatan tertentu akan berpengaruh terhadap 

instrumen penilaian yang akan digunakan. Berarti harus ada kesesuaian di 

antara keduanya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran.  

 

Kurikulum 2013 juga menekankan pada penerapan pendekatan saintifik 

(scientific approach) dalam pembelajaran dimana siswa dapat mengeksplor 

kemampuannya secara mandiri melalui proses mengamati, menanya, mencoba, 

mengasosiasikan, dan mengomunikasikan dengan sistem penilaiannya adalah 

authentic assessment. Authentic assessment yang harus diterapkan beriringan 

dengan penerapan scientific approach dalam pembelajaran harus mampu 

mengukur 3 aspek kompetensi siswa yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. 

Salah satu jenis authentic assessment untuk mengukur aspek psikomotor siswa 

adalah performance assessment.  

 

Kaitannya dengan penerapan scientific approach, instrumen performance 

assessment yang akan digunakan berarti harus memuat proses dalam scientific 

approach tersebut. Performance assessment memerlukan pertimbangan-

pertimbangan khusus. Pertama, langkah-langkah kinerja harus dilakukan 

peserta didik untuk menunjukkan kinerja yang nyata untuk suatu atau beberapa 

jenis kompetensi tertentu. Kedua, ketepatan dan kelengkapan aspek kinerja 

yang dinilai. Ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan oleh 



38 
 

peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Keempat, fokus 

utama dari kinerja yang akan dinilai, khususnya indikator esensial yang akan 

diamati. Kelima, urutan dari kemampuan atau keterampilan peserta didik yang 

akan diamati. Jadi instrumen performance assessment yang akan digunakan 

pada topik atau sub topik pembelajaran selain harus memuat proses dalam 

scientific approach juga harus memenuhi kelima pertimbangan tersebut.  

 

Pada pembelajaran IPA Terpadu, instrumen performance assessment yaitu 

lembar observasi dapat digunakan dalam pembelajaran pada beberapa materi 

yang disajikan dalam buku guru dan buku siswa untuk kelas VIII, yang salah 

satunya adalah Getaran dan Gelombang. Pada subtopik Getaran dan 

Gelombang, siswa dapat diarahkan untuk mencapai tujuan belajar melalui 

proses dalam scientific approach yang meliputi mengamati, menanya, 

mencoba, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. 

 

Indikator pembelajaran dan indikator penilaian aspek psikomotor yang termuat 

dalam instrumen performance assessment yang digunakan dalam pembelajaran 

tersebut juga harus memperhatikan tingkat ranah kompetensi menurut 

Taksonomi Bloom pada domain psikomotor. Dengan begitu, kita mengetahui 

kedudukan indikator-indikator tersebut apakah termasuk jenjang keterampilan 

dasar atau jenjang keterampilan yang kompleks. Jika kita telah mengetahui 

tingkat atau kedudukan indikator kinerja maka kita juga dapat membuat rubrik 

yang sesuai dengan dengan indikator kinerja yang akan diamati.  
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Instrumen performance assessment pada sub topik perubahan fisika dapat 

menjadi tambahan pengetahuan untuk guru atau para pendidik dalam 

menyusun instrumen performance assessment yang disesuaikan dengan konten 

atau materi yang akan dibelajarkan. Jika guru bersedia menyusun instrumen  

performance assessment dalam bentuk lain, tentu akan meningkatkan 

keterampilan mengembangkan instrumen penilaian kinerja, keterampilan 

menggunakan instrumen, dan keterampilan menilai dengan menggunakan 

instrumen yang sudah dirancang. Dengan begitu, guru tidak akan mengalami 

kesulitan yang berarti dalam merekapitulasi nilai akhir siswa pada proses 

pembelajaran yang telah dilakukan khususnya pada aspek keterampilan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Desain Pengembangan 

 

Penelitian ini mengembangkan instrumen performance assessment pada 

pembelajaran laboratorium berbasis KIT IPA. Pengembangan instrumen 

performance assessment ini menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan (research and development). Metode penelitian pengembangan 

menghasilkan sebuah produk yang kemudian diuji kelayakan isi, konstruksi, 

dan bahasanya agar layak digunakan dalam proses pembelajaran laboratorium. 

Desain pengembangan mengacu pada model pengembangan menurut Sugiyono 

(2013: 298) yang terdiri dari tujuh langkah pengembangan yang kemudian 

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. 

 

B. Subjek Penelitian 

 

Pada penelitian ini terdapat dua subjek yaitu, subjek penelitian dan subjek uji 

coba. Subjek penelitian dalam pengembangan ini adalah instrumen 

performance assessment Fisika pada pembelajaran laboratorium berbasis KIT 

IPA. Subjek uji coba untuk uji ahli instrumen pada pengembangan instrumen 

performance assessment ini adalah dosen FKIP Unila yang pakar dalam
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bidang instrumen penilaian dengan jenjang pendidikan terakhir S2 serta guru 

yang ahli di bidangnya dengan jenjang pendidikan terakhir S1.  

 

C. Sumber Data 

 

Sumber data pada pengembangan ini berasal dari tahap pengumpulan data, 

tahap validasi desain,  tahap uji coba produk, dan tahap uji coba pemakaian. 

Pada tahap pengumpulan data, data diperoleh dari pengisian angket oleh guru 

dan siswa mengenai ketersediaan perangkat pembelajaran laboratorium 

berbasis KIT IPA,  penggunaan perangkat penilaian otentik, jenis dan teknik 

yang diterapkan oleh guru untuk menilai hasil belajar siswa, ketersediaan 

perangkat penilaian untuk mengukur performance siswa, perancangan dan 

penggunaan instrumen performance assessment untuk menilai kinerja siswa 

pada pembelajaran laboratorium, kesulitan guru dalam membuat dan 

menggunakan instrumen performance assessment, dan kebutuhan untuk 

pengembangan instrumen performance assessment.  

 

Pada tahap validasi ahli, data diperoleh dari pengisian angket uji kelayakan 

konstruksi, substansi, dan bahasa oleh dosen FKIP Unila dengan jenjang 

pendidikan terakhir S2 yang ahli dalam bidang instrumen penilaian dan guru 

dengan jenjang pendidikan terakhir S1. Pada tahap uji coba produk, data 

diperoleh melalui uji satu lawan satu. Pada tahap uji coba pemakaian, data 

diperoleh dari pengisian angket dan wawancara mengenai kelayakan intrumen 

dan kualitas penyajian menurut pendapat guru IPA Terpadu terhadap instrumen 

performance assessment hasil pengembangan.   
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D. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen dalam penelitian ini berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan 

pembelajaran laboratorium. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket analisis kebutuhan, angket uji validasi konstruksi, 

substansi, dan bahasa. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

 

1. Angket Analisis Kebutuhan  

 

Angket analisis kebutuhan dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai instrumen penilaian kinerja yang 

digunakan di sekolah yang bersangkutan. Angket analisis kebutuhan ini juga 

digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kekurangan-kekurangan 

instrumen penilaian kinerja yang sudah diterapkan di sekolah sehingga 

menjadi referensi dalam mengembangkan performance assessment pada 

pembelajaran IPA Terpadu melalui scientific approach. Untuk penelitian 

pengembangan ini, peneliti membuat angket analisis kebutuhan untuk guru 

dan siswa yang dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

2. Angket Uji Konstruksi Instrumen Performance Assessment 

 

Instrumen ini digunakan untuk menguji validasi kontruksi instrumen 

performance assessment yang dikembangkan, yaitu konstruksi mulai dari 

aspek kasat mata sampai dengan yang tidak kasat mata dan sesuai format 

asesmen kinerja yang ideal menurut kurikulum 2013 dan konstruksi sesuai 
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dengan pendekatan pembelajarannya. Angket uji validasi konstruksi yang 

peneliti gunakan dalam pengembangan ini dapat dilihat pada lampiran 3. 

 

3. Angket Uji Substansi Instrumen Performance Assessment 

 

Instrumen ini digunakan untuk menguji substansi instrumen performance 

assessment yang dikembangkan dapat dilihat pada lampiran 4. Instrumen ini 

berisi kesesuaian indikator dalam instrumen penilaian dengan KI dan KD 

dan kesesuaian panjang instrumen untuk keefektifan penilaian. 

 

4. Angket Uji Bahasa/Budaya Instrumen Performance Assessment 

 

Instrumen ini digunakan untuk menguji penggunaan bahasa yang digunakan 

dalam instrumen performance assessment dapat dilihat pada lampiran 5. 

Aspek dalam instrumen ini yaitu penggunaan bahasa Indonesia baku dan 

kesesuaian bahasa dengan jenjang pendidikan responden. 

 

E. Prosedur Pengembangan Produk 

 

Pengembangan produk instrumen Performance Assessment Fisika pada 

pembelajaran laboratorium berbasis KIT IPA melalui tahap-tahap sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Model Pengembangan dalam Penelitian. (Sugiyono, 2012: 409) 

 

Masalah dan 

Pengumpulan Data 
Desain 

Produk 

Validasi 

Desain 

Produk 

Revisi 

Desain 

Produk 
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Pelaksanaan penelitian pada gambar dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

1. Masalah dan pengumpulan data 

 

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan permasalahan yang ada di 

sekolah tempat penelitian, terutama mengenai praktikum IPA materi fisika 

menggunakan angket yang diberikan pada 32 siswa dan guru IPA Terpadu 

di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Data hasil analisis angket yang 

diperoleh dari guru dan siswa digunakan untuk menyusun latar belakang 

dan mengetahui tingkat kebutuhan sebagai dasar dalam melakukan 

pengembangan sebuah produk berupa instrumen performance assessment 

Fisika pada pembelajaran laboratorium berbasis KIT IPA. 

 

2. Desain produk 

 

Desain instrumen performance assessment Fisika pada pembelajaran 

laboratorium berbasis KIT IPA yang dikembangkan dalam penelitian ini 

adalah seperti gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cover Perangkat 

Kata Pengantar 

 

 

Daftar Isi 

 

Muatan Awal 
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Gambar 3.2. Desain Produk 

 

3. Validasi desain produk 

 

Produk awal instrumen performance assessment Fisika pada pembelajaran 

laboratorium berbasis KIT IPA yang disebut dengan Prototype I kemudian 

diserahkan kepada pakar atau ahli untuk dievaluasi dan divalidasi. Ahli 

yang mengevaluasi dan memvalidasi adalah dosen Pendidikan Fisika 

Universitas Lampung  yang pakar di bidang instrumen dan guru yang juga 

pakar di bidang materi dan bahasa.  

Skenario Pembelajaran Subtopik Getaran dan 

Gelombang dengan Tugas Kinerja  “Menyelidiki 

Gejala Gelombang Transversal dan Gelombang 

Longitudinal” Menggunakan KIT IPA. 

Kisi-kisi Instrumen Performance Assessment 

Subtopik Pesawat Sederhana Dengan Tugas 

Kinerja “Menyelidiki Gejala Gelombang 

Transversal dan Gelombang Longitudinal” 

Menggunakan KIT IPA. 

Bentuk dan Rubrik Instrumen Performance 

Assessment Subtopik Getaran dan Gelombang 

Dengan Tugas Kinerja  “Menyelidiki Gejala 

Gelombang Transversal dan Gelombang 

Longitudinal” Menggunakan KIT IPA. 

 

Isi  

 

Pedoman Penskoran Instrumen Performance 

Assessment Sub Topik Pesawat Sederhana Dengan 

Tugas Kinerja Menyelidiki Gejala Gelombang 

Transversal dan Gelombang Longitudinal” 

Menggunakan KIT IPA. 

 

Rekapitulasi Nilai Akhir 

Daftar Pustaka 

 

 

Muatan Akhir 
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4. Revisi desain 

 

Setelah produk  awal instrumen performance assessment Fisika pada 

pembelajaran laboratorium berbasis KIT IPA atau prototypr I divalidasi 

oleh para pakar yang ahli di bidang konstruksi, substansi dan bahasa, 

dilakukan revisi untuk memyempurnakan desain produk agar layak 

digunakan dalam proses penilaian pembelajaran laboratorium. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Sebuah instrumen akan layak digunakan jika isi instrumen tersebut sudah 

sesuai dengan aspek yang akan diamati. Selanjutnya untuk mengetahui 

kelayakan konstruksi, substansi dan bahasa instrumen hasil pengembangan, 

dilakukan pembagian angket validasi ahli kepada dosen FKIP Unila yang pakar 

di bidang instrumen dan guru IPA Terpadu yang ahli di bidang materi dan 

bahasa.  

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner 

(angket). Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi 

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.  

 

Pada penelitian ini, pembagian angket dilakukan pada studi lapangan atau 

penelitian pendahuluan dan tahap validasi desain produk. Pada studi lapangan, 

angket dibagikan kepada 16 guru mata pelajaran IPA Terpadu dari 9 SMP 
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negeri dan 7 SMP swasta di Bandarlampung dan 32 siswa di SMP Negeri 22 

Bandar Lampung. Pengumpulan data pada studi lapangan ini digunakan untuk 

menyusun latar belakang penelitian. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

 

Data hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dari kegiatan  pengumpulan data 

digunakan untuk menyusun latar belakang dan mengetahui tingkat 

keterbutuhan rancangan pengembangan. Data kesesuaian konstruksi, substansi, 

dan bahasa pada instrumen diperoleh dari ahli materi, ahli desain atau praktisi 

melalui uji validasi ahli produk. Uji validasi ini dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kelayakan instrumen performance assessment yang dihasilkan.  

 

1. Teknik Analisis Data Kuesioner (Angket) 

Analisis data angket dilakukan untuk menilai sesuai atau tidaknya produk 

yang dihasilkan sebagai instrumen performance assessment. Instrumen 

penilaian untuk uji validasi ahli yaitu uji kelayakan instrumen performance 

assessment oleh ahli konstruksi, substansi atau materi, dan bahasa, masing-

masing memiliki 4 pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan. Uji kelayakan 

instrumen oleh ahli konstruksi, substansi dan bahasa memiliki pilihan 

jawaban  yaitu: “sangat baik”,  “baik”,  “kurang baik”, dan “tidak baik”. 

Revisi dilakukan pada konten pertanyaan yang diberi pilihan jawaban 

“kurang” dan “tidak” atau para ahli memberikan saran khusus terhadap 

instrumen performance assessment yang dibuat. 
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Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket analisis kebutuhan, 

kelayakan instrumen dari segi konstruksi, substansi dan bahasa hasil 

pengembangan dilakukan dengan cara: 

 

a. Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan 

jawaban berdasarkan pertanyaan angket. Pada pengkodean data ini, buku 

kode yang dibuat merupakan suatu tabel berisi tentang substansi-

substansi yang hendak diukur, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat 

ukur substansi tersebut serta kode jawaban setiap pertanyaan tersebut dan 

rumusan jawabannya. 

 

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan 

untuk memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap 

jawaban berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden 

(pengisi angket). 

 

 

c. Memberi skor jawaban responden dalam uji kelayakan, kesesuaian, 

kemudahan, dan kemanfaatan penggunaan perangkat berdasarkan skala 

Likert seperti pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1  Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban 

Pilihan 

Jawaban 

Pilihan 

Jawaban 

Pilhan 

Jawaban 
Pilihan Jawaban Skor 

Sangat baik Sangat sesuai Sangat mudah 
Sangat 

bermanfaat 
4 

Baik Sesuai Mudah Bermanfaat 3 

Kurang baik Kurang sesuai 
Kurang 

mudah 

Kurang 

bermanfaat 
2 

Tidakbaik Tidak sesuai Tidak mudah Tidak bermanfaat 1 
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d. Mengolah jumlah skor jawaban responden 

Pengolahan jumlah skor (S ) jawaban angket adalah sebagai berikut :  

1) Skor untuk pernyataan sangat layak/sangat berkualitas/sangat efektif 

Skor = 4 x jumlah responden yang menjawab  

2) Skor untuk pernyataan layak/berkualitas/efektif 

Skor = 3 x jumlah responden yang menjawab 

3) Skor untuk pernyataan kurang layak/kurang berkualitas/kurang efektif 

Skor = 2 x jumlah responden yang menjawab 

4) Skor untuk pernyataan tidak layak/tidak berkualitas/tidak efektif 

Skor = 1 x jumlah responden yang menjawab 

 

e. Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

%100% 


maks

in
S

S
X          

  (Sudjana, 2005: 50) 

              Keterangan :  %inX  = Persentase jawaban angket-i terhadap  

                                                    performance assessment berbasis KIT IPA pada  

         pembelajaran IPA laboratorium 

                          S
 
= Jumlah skor jawaban 

                                 maksS   = Skor maksimum yang diharapkan 

 

f. Menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui kelayakan, 

kualitas dan efektivitas instrumen performance assessment dengan rumus 

sebagai berikut. 
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n

X
X

in

i




%
%         (Sudjana,  2005: 67)  

 

Keterangan :  %iX     =  Rata-rata persentase angket-i terhadap  \ 

     instrumen  performance assessment berbasis KIT  

     IPA pada pembelajaran laboratorium. 

 

 %inX = Jumlah persentase angket-i terhadap instrumen  

                                 performance assessment berbasis KIT IPA pada  

                                         pembelajaran laboratorium. 

                       n      =  Jumlah pertanyaan 

 

g. Memvisualisasikan data untuk memberikan informasi berupa data 

temuan dengan menggunakan analisis data non statistik yaitu analisis 

yang dilakukan dengan cara membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau 

angka-angka yang tersedia. 

 

h. Menafsirkan skor secara keseluruhan mengenai tingkat kelayakan, 

kesesuaian, kemudahan, dan kemanfaatan instrumen performance 

assessment dengan menggunakan tafsiran Arikunto (1997: 195) seperti 

pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2  Tafsiran Skor Penilaian Menjadi Pernyataan Nilai Kualitas 

Skor (Persentase) Kriteria 

80,1%-100% Sangat tinggi 

60,1%-80% Tinggi 

40,1%-60% Sedang 

20,1%-40% Rendah 

0,0%-20% Sangat rendah 
 

 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

 

1. Instrumen performance assessment Fisika berbasis KIT IPA untuk kelas 

VIII SMP yang dihasilkan melalui suatu proses pengembangan memiliki 

karakteristik berupa seperangkat penilaian yang terdiri dari skenario 

pembelajaran, kisi-kisi instrumen, lembar observasi pengamatan, rubrik, 

dan pedoman penskoran untuk rekapitulasi nilai akhir kinerja siswa. 

2. Instrumen hasil pengembangan sudah layak secara konstruksi, substansi, 

dan bahasa dengan persentase kelayakan dalam kategori sangat tinggi, yaitu 

dengan nilai 81,9% sehingga instrumen dapat digunakan.  

 

B. Saran  

 

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti disarankan sebagai berikut. 

 

1. Instrumen performance assessment  Fisika berbasis KIT IPA ini dapat 

digunakan sesuai kebutuhan pendidik dalam menilai performance  atau 
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kinerja peserta didik pada pembelajaran IPA terpadu, namun harus 

dilengkapi dengan desain feedback  yang dirancang oleh pendidik. 

 

2. Perlu dikembangkan instrumen performance assessment Fisika berbasis 

KIT IPA pada subtopik pembelajaran IPA yang berbeda, dengan 

dilengkapi instrumen penilaian proyek yang lebih menyeluruh dalam 

melakukan penilaian aspek keterampilan, karena instrumen performance 

assessment Fisika berbasis KIT IPA yang dikembangkan hanya 

difokuskan pada subtopik Getaran dan Gelombang dikarenakan 

keterbatasan kemampuan peneliti. 
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