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ABSTRAK 

 

 

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN BERBASIS KINERJA PADA 

PEMBELAJARAN TEMATIK SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 

 

 

Oleh  

 

Maria Desi Kurniawaty 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan keefektivan instrumen 

penilaian berbasis kinerja pada pembelajaran tematik siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (R&D) oleh 

Borg & Gall. Populasi pada penelitian ini siswa kelas IV sebanyak 228 orang di 

Gugus Cengkih Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Sampel diambil 

dengan menggunakan teknik cluster sampling sebanyak 25 siswa kelas IVB SD 

Negeri Bumi Agung dan 32 siswa kelas IV SD Negeri Sumur Kumbang. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah tes, angket analisis kebutuhan, angket 

validasi ahli, lembar pengamatan kinerja siswa, dan angket respon guru. Data 

dianalisis menggunakan rumus Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap item 

pada instrumen penilaian berbasis kinerja pada pembelajaran tematik siswa kelas IV 

Sekolah Dasar yang telah divalidasi oleh tim ahli dinyatakan layak digunakan untuk 

mengukur aspek psikomotorik atau keterampilan siswa dan produk instrumen 

penilaian berbasis kinerja efektif memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. 

 

Kata kunci: instrumen penilaian kinerja, pembelajaran tematik, sekolah dasar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUMENT ASSESSMENT BASED 

PERFORMANCE ON LEARNING THEMATIC STUDENTS  

CLASS 4 PRIMARY SCHOOL 
 

By  

 

Maria Desi Kurniawaty 

 

 

The purpose of this research are knowing feasibility and the effectiveness of the 

assessment instrument based on performance on learning thematic students class 4 of 

primary school. This research method used the Research & Development (R & D) by 

Borg & Gall. Population in this study were 228 of primary school students class IV 

in Cengkih cluster of Kalianda subdistrict South Lampung district. Samples were 

taken by using cluster sampling technique as many as 25 of primary school students 

IVB grade of SD Negeri Bumi Agung and 28 of primary school students IV grade of 

SD Negeri Sumur Kumbang. Data collecting techniques used is test, the researcher 

used the needs analysis, expert validation, student performance observation sheets, 

teacher response and student response questionnaires. The data were analyzed by 

using t test formulas. The research results show that each item on an assessment 

instrument based on performance on learning thematic students class 4 of primary 

school that have been validated by a team of experts announced eligible used to 

measure aspects psychomotor or student skills, and products instruments based this 

assessment performance effective it is reliable has a very high. 

 

Keywords: instrument assesment performance, learning thematic, primary school 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya 

melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Definisi pendidikan dalam 

perspektif kebijakan, sebagaimana tertulis dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yakni: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.  

Pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perubahan kurikulum yaitu 

pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan yang saat 

ini digunakan adalah 2013 atau yang sering disebut dengan istilah Kurikulum 13. 

Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu 

Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari tujuan 

pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Titik penekanan pokok 

pada kurikulum saat ini atau Kurikulum 2013 yaitu bertujuan untuk mendorong 

siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 

mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Keterampilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
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ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi 

pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan Kurikulum 2013 menekankan 

pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan 

siswa memiliki keberhasilan pada kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan jauh lebih baik.  

Siswa di Sekolah Dasar pada dasarnya merupakan individu yang 

berkembang. Dalam hal ini pendidikan maupun pembelajaran sangat dominan 

memberikan kontribusi untuk membantu dan mengarahkan perkembangan siswa 

supaya menjadi positif dan optimal. Untuk mencapai keberhasilan pada 

kompetensi sikap, pengetahuan dan keteram maka proses pembelajaran haruslah 

dirancang oleh guru baik dalam penyusunan bahan ajar, proses belajar dan sistem 

penilaian sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Namun faktanya, keberhasilan 

pendidikan selama ini lebih banyak diukur dari penilaian yang berkaitan dengan 

kompetensi pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan mendominasinya pelaksanaan 

tes formatif, tes sumatif, bahkan Ujian Nasional dalam bentuk tes tertulis (paper 

and pencil test) yang hanya mampu memberikan informasi mengenai pemahaman 

konsep siswa semata. Pelaksanaan penilaian yang hanya terfokus pada satu 

kompetensi tidak dapat menggambarkan kemampuan siswa secara objektif, 

akurat, dan menyeluruh.  

Penilaian yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan hendaknya 

memperhatikan karakteristik perkembangan siswa seperti pada siswa di kelas 

rendah yang berorientasi pada pembelajaran fakta, lebih bersifat konkret atau 

kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungan siswa, sedangkan di kelas tinggi 

siswa dihadapkan pada konsep-konsep atau prinsip-prinsip penerapannya. 
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Berdasarkan karakteristik perkembangan siswa tersebut dapat dikembangkan 

penilaian kompetensi keterampilan berpikir kreatif pada Kurikulum 2013 melalui 

penilaian kinerja yang merupakan penilaian yang menuntut siswa 

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu yang dilakukan dengan cara 

mengamati secara langsung kinerja yang ditunjukkan siswa selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

Penilaian kinerja memungkinkan siswa menunjukkan apa yang dapat mereka 

lakukan. Penilaian kinerja sangat penting dalam pembelajaran karena dapat 

melihat kemampuan dan keterampilan siswa selama proses pembelajaran tanpa 

harus menunggu sampai proses pembelajaran berakhir. Instrumen penilaian 

kinerja terdiri atas kisi-kisi, lembar kegiatan siswa, rubrik, lembar pengamatan 

dan pedoman penskoran. Dengan adanya instrumen penilaian berbasis kinerja, 

siswa diharapkan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan dipersiapkan 

sesuai dengan panduan penilaian.  

Sebagian besar guru dalam penilaian penugasan praktik atau 

mendemonstrasikan sesuatu tidak memberikan penilaian berdasarkan kinerja yang 

dilakukan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang mengungkap bahwa alasan 

guru tidak melaksanakan penilaian kinerja karena guru tidak memahami penilaian 

kinerja (Wulan 2007; Amelia dkk., 2015; Novalia dkk., 2015; Oktriawan dkk., 

2015). Fakta tersebut juga didukung hasil penyebaran angket kebutuhan yang 

dilakukan di Gugus Cengkih Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan 

mengenai instrumen penilaian berbasis kinerja dengan responden sebanyak 12 

guru. Berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan, diperoleh bahwa semua guru 

menyatakan penilaian yang ada belum dapat memotivasi siswa untuk mengikuti 
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proses pembelajaran, kurang memadainya mengenai ketersediaan instrumen 

penilaian untuk menilai pembelajaran tematik, kesulitan dalam membuat 

instrumen penilaian kinerja. Selain itu semua guru menyatakan tidak paham 

mengenai instrumen penilaian kinerja dan sebanyak 100% guru menjawab bahwa 

perlu dilakukan pengembangan instrumen penilaian berbasis kinerja pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV Sekolah Dasar, hasil analisis kebutuhan 

dapat dilihat pada bab IV halaman 61. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Instrumen Penilaian 

Berbasis Kinerja pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas IV Sekolah 

Dasar”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Penilaian yang sudah ada belum dapat memotivasi siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

2. Kurang memadainya ketersediaan instrumen penilaian kinerja untuk menilai 

pembelajaran tematik. 

3. Guru kesulitan dalam membuat instrumen penilaian kinerja.  

4. Guru tidak paham mengenai instrumen penilaian kinerja  

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah instrumen penilaian 

yang dikembangkan berbasis kinerja. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan, maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kelayakan instrumen penilaian berbasis kinerja pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV Sekolah Dasar? 

2. Bagaimanakah keefektifan instrumen penilaian berbasis kinerja pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV Sekolah Dasar? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi mengenai 

pengembangan instrumen penilaian berbasis kinerja. Secara khusus penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kelayakan instrumen penilaian berbasis kinerja pada pembelajaran 

tematik siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Mengetahui keefektifan instrumen penilaian berbasis kinerja pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak–pihak yang 

berkepentingan, di antaranya sebagai berikut:  

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan 

sebagai bahan acuan untuk menilai kinerja siswa dalam proses kegiatan 
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belajar mengajar terutama pada pembelajaran tematik siswa kelas IV Sekolah 

Dasar.  

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi guru 

Adapun manfaat penelitian ini bagi guru yaitu dapat digunakan untuk 

menilai keterampilan siswa pada saat proses pembelajaran. Selain itu 

dijadikan sebagai contoh dalam pembuatan instrumen penilaian berbasis 

kinerja pada pembelajaran tematik siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Bagi siswa 

Adapun manfaat penelitian ini bagi siswa, yaitu siswa dapat mengetahui 

aspek-aspek yang akan dinilai oleh guru sehingga siswa lebih bersungguh-

sungguh dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

3. Bagi sekolah 

Adapun manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu menjadi suatu 

sumbangan pemikiran dalam sistem penilaian kinerja siswa dan dapat pula 

dijadikan acuan bagi sekolah dalam pengembangan instrumen penilaian 

berbasis kinerja yang untuk diterapkan dalam sistem penilaian siswa. 

4. Bagi peneliti lain 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu dapat dijadikan sebagai 

acuan mengenai instrumen penilaian berbasis kinerja. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pengembangan dalam penelitian ini adalah pengembangan instrumen berbasis 

kinerja pada pembelajaran tematik siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Instrumen penilaian berbasis kinerja di susun untuk menilai kegiatan 

pembelajaran kelas IV SD dengan standar penilaian Kurikulum 2013 pada 

tema 8 Tempat Tinggalku sub tema 1 Lingkungan Tempat Tinggalku. 

3. Penelitian ini dibatasi lokasinya hanya pada SD yang memakai Kurikulum 

2013 di Gugus Cengkih Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. 

 

H. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah instrumen penilaian 

berbasis kinerja. Instrumen penilaian yang dikembangkan dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengukur perolehan, penerapan pengetahuan dan keterampilan 

yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran dan 

menghasilkan suatu produk. Instrumen penilaian berbasis kinerja yang 

dikembangkan sesuai dengan KI dan KD yang tercantum pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah. Adapun isi pada produk instrumen penilaian berbasis 

kinerja meliputi: 

1. Petunjuk untuk pengguna menerangkan pengertian instrumen penilaian 

berbasis kinerja, sasaran pengguna, pemaparan topik serta penjelasan dari sub 

bagian dari produk ini.  
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2. Lembar penugasan kinerja siswa berisikan tentang materi, alokasi waktu 

pengerjaan dan penugasan kinerja pada bagian ini guru menekankan siswa 

untuk memahami materi dan langkah pengerjaan penugasan terlebih dahulu 

sehingga dalam pelaksanan penugasan kinerja dapat dilakukan dengan mudah 

dan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.  

3. Lembar pengamatan intrumen penilaian berbasis kinerja berisikan tentang 

aspek penilaian kompetensi keterampilan, lembar pengamatan guru harus 

membaca pernyataan aspek penilaian dan rubrik dengan cermat dan teliti sebelum 

melakukan penilaian, mengisi identitas dengan lengkap sebelum melakukan penilaian 

dan memberikan tanda ceklist(√) pada kolom jika memenuhi aspek penilaian.  

4. Kisi-kisi menjelaskan tentang kompetensi dasar (KD), indikator, tingkat 

pencapaian, materi serta butir soal penugasan kinerja pada mata pelajaran 

tertentu. 

5. Rubrik memaparkan deskripsi aspek kompetensi keterampilan yang akan 

dinilai dan diamati oleh guru. 

6. Pedoman penskoran berisikan tentang rumus penghitungan nilai keterampilan 

kinerja serta keterangan skor maksimal yang diperoleh masing-masing 

individu siswa selama melakukan proses pembelajaran.  

7. Daftar pustaka berisi pustaka atau daftar buku-buku referensi yang digunakan 

dalam menyusun panduan instrumen penilaian ini.  

Untuk menghasilkan instrumen penilaian berbasis kinerja yang layak maka 

perlu memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki 

bukti validitas empirik.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kurikulum 2013 

1. Pengertian Kurikulum 2013 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1, poin (19) menyebutkan bahwa kurikulum adalah 

“seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Tujuan 

tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan 

kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan siswa. Oleh 

sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan 

penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di 

daerah. Sama halnya kurikulum yang dipakai di Indonesia saat ini yakni 

kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menggantikan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum 

yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, siswa 

dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi serta 

memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Kurikulum 2013 dikembangkan 
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atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (standard-based education), dan 

teori kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum).  

Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional 

sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar 

proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan 

standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 

standar penilaian pendidikan. Dalam kurikulum 2013 pembelajaan yang 

dilakukan guru dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan 

pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat serta pengalaman belajar 

langsung siswa sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan 

awal siswa. Pengalaman belajar langsung individual siswa menjadi hasil 

belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh siswa menjadi hasil 

kurikulum.  

Menurut Mulyasa (2013: 6-7), Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang 

berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter (competency and 

character based curriculum), yang dapat membekali siswa dengan 

berbagai sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan 

perkembangan zaman dan tuntutan teknologi.  

 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Tjahjono (2013: 1), “Kurikulum 2013 

merupakan kurikulum yang berbasis pada pengembangan kompetensi siswa”. 

Pendidikan karakter dan pengembangan kompetensi dalam Kurikulum 2013 

bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang 

mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia siswa secara 

utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan pada setiap 

satuan pendidikan.  
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Dari pengertian dan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diarahkan untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan 

minat siswa agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, 

ketepatan dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. 

 

2. Implementasi Kurikulum 2013 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah 

disusun dengan cermat dan rinci. Menurut Hidayat (2013: 158) menjelaskan 

bahwa “implementasi kurikulum adalah bagaimana membelajarkan pesan 

dalam kurikulum kepada peserta didik agar dapat menghasilkan lulusan yang 

memiliki seperangkat kompetensi sesuai dengan karakteristik dan kemampuan 

siswa masing-masing.” Mulyasa (2013: 99) menjelaskan bahwa 

“implementasi kurikulum merupakan aktualisasi kurikulum dalam 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter siswa”. 

Implementasi kurikulum akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran 

yakni bagaimana agar isi kurikulum dapat dikuasai oleh siswa secara tepat 

dan optimal. Dalam hal ini, tugas guru dalam implementasi kurikulum adalah 

mengondisikan dan memfasilitasi lingkungan belajar agar dapat memberikan 

kemudahan belajar siswa, sehingga siswa mampu berinteraksi dengan 

lingkungan eksternal dan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang 

dikemukakan dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Kaitannya dalam mengupayakan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013, 

dalam pembelajaran implementasi Kurikulum 2013 harus mengacu pada 
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Standar Proses yang tertera dalam Standar Nasional Pendidikan. Standar 

Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan 

pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menuliskan bahwa, 

“sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran 

mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan.” Ketiga ranah kompetensi 

tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. 

Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta 

mempengaruhi karakteristik standar proses. Dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 tahun 2013 tentang standar proses 

pendidikan dasar dan menengah, “proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan 

pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh/holistik, artinya 

pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya.” 

Dengan demikian, proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas 

pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

Dalam menyukseskan implementasinya, pelaksanaan pembelajaran 

dalam Kurikulum 2013 menurut Mulyasa (2013: 126) mencakup:  

1) Kegiatan Awal atau Pembukaan  

a. Pembinaan Keakraban, bertujuan untuk mengkondisikan siswa agar 

mereka siap melakukan kegiatan belajar. Dalam hal ini siswa perlu 

diperlakukan sebagai individu yang memiliki persamaan dan 

perbedaan individual, sehingga tercipta hubungan yang harmonis 

antara guru sebagai fasilitator dan siswa serta antar siswa dengan 

peserta didik.  
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b. Pretes (tes awal), yang berfungsi untuk menyiapkan siswa dalam 

proses belajar, untuk mengetahui tingkat kemajuan sehubungan 

dengan proses pembelajaran yang dilakukan, selain itu untuk 

mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki siswa mengenai 

bahan ajaran.  

2) Kegiatan Inti  

Yaitu tahap pelaksanaan tugas bagi seorang guru dalam menyalurkan 

ilmu pengetahuan agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih. Kegiatan 

inti mencakup penyampaian informasi, membahas materi standar untuk 

membentuk kompetensi dan karakter siswa, serta melakukan tukar 

pengalaman dan pendapat dalam membahas materi standar atau 

memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Dalam kegiatan inti ini 

guru, menggunakan model, metode, media, dan sumber belajar yang 

disesuaikan dengan karakteristik guru dan mata pelajaran.  

3) Kegiatan Penutup  

Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual 

maupun kelompok melakukan kegiatan evaluasi, secara bersama 

menemukan manfaat dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; yang 

tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, dan menginformasikan 

rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

 

Pelaksanaan pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok 

yang harus dialami oleh siswa, yaitu:  

a. Mengamati (melakukan observasi)  

Dalam kegiatan observasi, guru membuka secara luas dan bervariasi 

kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan-kegiatan 

seperti: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi 

siswa untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk 

memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari 

suatu benda atau objek.  

b. Menanya  

Menanya pertanyaan yang dimaksud di sini berkaitan dengan 

pertanyaan dari hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang 

abstrak baik berupa fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih 
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abstrak. Kegiatan bertanya dimaksudkan juga agar siswa dapat 

mengembangkan rasa ingin tahunya. Pertanyaan-pertanyaan yang telah 

mereka ajukan akan dijadikan dasar untuk mencari informasi yang lebih 

lanjut dan beragam dari sumber-sumber belajar yang telah ditentukan oleh 

guru.  

c. Mengumpulkan informasi/ eksperimen  

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan bertanya. Kegiatan 

ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber melalui berbagai cara. Untuk itu siswa dapat membaca buku yang 

lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau 

bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah 

informasi.  

d. Mengasosiasikan/ mengolah informasi   

Informasi yang terkumpul ini selanjutnya akan dijadikan fondasi 

untuk kegiatan berikutnya yakni memproses informasi sehingga pada 

akhirnya peserta didik akan menemukan suatu keterkaitan antara satu 

informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan 

informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang 

ditemukan. 

e. Mengkomunikasikan  

Mengkomunikasikan merupakan kegiatan terakhir dalam kegiatan inti. 

Dalam tahap ini siswa melakukan seperti membuat tulisan atau bercerita 

tentang apa-apa saja yang telah mereka temukan dalam kegiatan mencari 

informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut 
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disampikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar kelompok 

maupun siswa itu sendiri.  

Berdasarkan definisi serta uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kurikulum 2013 adalah suatu penerapan ide, konsep, dan 

kebijakan dari kurikulum dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga siswa 

menguasai seperangkat kompetensi tertentu yang dalam menyukseskan 

implementasi pelaksanaan pembelajarannya mencakup kegiatan awal atau 

pembukaan, inti dan penutup serta terdiri atas lima pengalaman belajar pokok 

yang harus dialami oleh siswa melalui tahapan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/eksperimen, mengasosiasi/ mengolah informasi 

dan mengkomunikasikan. 

 

3. Penilaian Kurikulum 2013  

Penilaian proses dan hasil belajar pada tataran satuan pendidikan 

dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penegasan itu 

tertulis pada PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 63, 

ayat (1). Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa teknik penilaian dapat 

berupa tes tertulis, obserasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau 

kelompok. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru dilakukan untuk 

memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar siswa secara 

berkesinambungan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan 

menjelaskan bahwa penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan 
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pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik 

mencakup: 

1. Penilaian otentik, yang dilaksanakan secara komprehensif untuk menilai 

mulai dari input, proses, dan output pembelajaran.  

2. Penilaian diri, yang dilaksanakan sendiri oleh siswa.  

3. Penilaian berbasis portofolio, yang dilaksanakan untuk menilai 

keseluruhan proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan 

dan/atau kelompok di dalam maupun di luar kelas khususnya pada 

sikap/perilaku dan keterampilan.  

4. Ulangan, yang dilaksanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi 

peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk 

memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar siswa.  

5. Ulangan harian, yang dilaksanakan secara periodik untuk menilai 

kompetensi siswa setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.  

6. Ulangan tengah semester, yang dilaksanakan oleh guru untuk mengukur 

pencapaian kompetensi siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran 

selama setengah semester.   

7. Ulangan akhir semester, yang dilaksanakan oleh guru untuk mengukur 

pencapaian kompetensi siswa di akhir semester.  

8. Ujian Tingkat Kompetensi, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan 

untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi.  

9. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi, yang dilaksanakan oleh pemerintah 

untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi 

10. Ujian Nasional, yang dilaksanakan secara nasional guna mengukur 

kompetensi tertentu yang dicapai siswa dalam rangka menilai pencapaian 

Standar Nasional Pendidikan (SNP)  

11. Ujian Sekolah/Madrasah, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan guna 

mengukur pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada 

UN.  

 

Dalam Standar Penilaian Pendidikan, penilaian hasil belajar peserta didik 

mencakup penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan 

posisi relatif setiap siswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan 

penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata 

pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses. Di dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan bahwa teknik 
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dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut: 

1. Sikap, guru melakukan penilaian kompetensi sikap melalui: 

a) Observasi, merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi 

yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.  

b) Penilaian diri, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam 

konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa 

lembar penilaian diri.  

c) Penilaian antar siswa, merupakan teknik penilaian dengan cara 

meminta siswa untuk saling menilai terkait dengan pencapaian 

kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian 

antarsiswa.  

d) Jurnal, merupakan catatan guru di dalam dan di luar kelas yang berisi 

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa 

yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.  

2. Pengetahuan, guru menilai kompetensi pengetahuan melalui:  

a) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, 

benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi 

pedoman penskoran.  

b) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan.  

c) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang 

dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik 

tugas.  

3.  Keterampilan, guru menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian 

kinerja, yaitu penilaian yang menuntut siswa mendemonstrasikan suatu 

kompetensi tertentu dengan menggunakan: 

a) Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa 

keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan 

tuntutan kompetensi.  

b) Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi 

kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis 

maupun lisan dalam waktu tertentu.  

c) Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara 

menilai kumpulan seluruh karya siswa dalam bidang tertentu yang 

bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, 

prestasi, dan/atau kreativitas dalam kurun waktu tertentu.  

 

Dalam hal ini, guru melakukan kegiatan pelaporan hasil penilaian peserta 

didik, meliputi:  
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1. Nilai atau deskripsi pencapaian kompetensi, untuk hasil penilaian 

kompetensi pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil 

pembelajaran tematik-terpadu. Laporan hasil penilaian oleh guru 

disampaikan kepada kepala sekolah/madrasah dan pihak lain yang terkait 

(misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan orang tua/wali) 

pada periode yang ditentukan.  

2. Deskripsi sikap, untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap 

sosial. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh 

semua pendidik selama satu semester, hasilnya diakumulasi dan 

dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru kelas. 

Dari penjabaran mengenai penilaian kurikulum 2013 di atas dapat 

disimpulkan bahwa penilaian hasil belajar siswa merupakan serangkaian 

kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang 

proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan baik pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.  

 

B. Instrumen Penilaian Berbasis Kinerja 

1. Pengertian Instrumen Penilaian Berbasis Kinerja  

Penilaian merupakan kegiatan yang mencangkup semua proses 

pembelajaran. Kegiatan penilaian tidak terbatas pada karakteristik siswa saja, 

tetapi juga menyangkut karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas 

dan administrasi sekolah. Instrumen penilaian untuk siswa dapat berupa 
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metode dan prosedur formal atau informal untuk menghasilkan informasi 

tentang siswa.  

Menurut  Tim Penyusun (2013) penilaian kinerja merupakan penilaian 

yang menuntut siswa mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu 

dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio 

Penilaian kinerja pun digunakan untuk menguji skill dan kompetensi 

pada demonstrasi tertentu, yang mengaplikasikan skill dan pengetahuan. 

 

Sedangkan menurut Sa’dijah (2009: 93) menyatakan penilaian kinerja 

sebagai penilaian yang memberi kesempatan siswa untuk menunjukkan 

kinerja, bukan menjawab atau memilih jawaban dari sederetan kemungkinan 

jawaban yang telah tersedia.  

Richard Sittings sebagaimana dikutip oleh Ataç (2012: 10) “performance 

assessments call upon the examinee to demonstrate specific skills and 

competencies, that is, to apply the skills and knowledge they have 

mastered”. 

 

Pengertian di atas dipertegas oleh Kunandar (2013: 257) bahwa penilaian 

kinerja dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa dalam melakukan 

sesuatu sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Instrumen penilaian kinerja 

dikembangkan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan 

pengetahuan dan keterampilanya mengenai berbagai situasi nyata dalam 

konteks tertentu. Instrumen penilaian kinerja memberikan lebih banyak 

kesempatan guru untuk mengenali siswa, karena tidak sedikit siswa yang 

kurang berhasil dalam tes objektif atau tes uraian tidak kreatif. Instrumen 

penilaian kinerja memungkinkan guru untuk mengamati kemampuan siswa 

selama proses pembelajaran tanpa harus menunggu pembelajaran berakhir. 
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Dengan demikian akan diperoleh informasi tentang bagaimana siswa 

berintegrasi dengan lingkungan selama proses pembelajaran.  

Instrumen penilaian kinerja pada implementasinya dilakukan berdasarkan 

kinerja proses dan hasil kerja yang dilakukan oleh siswa. Jadi, ketika 

menggunakan instrumen penilaian kinerja, guru dimungkinkan tidak hanya 

mengukur hasil belajar, namun juga proses pembelajaran. Sari (2010: 3-4) 

menyatakan penilaian kinerja diwujudkan berdasarkan “empat asumsi” 

pokok, yaitu: 

(1) Penilaian kinerja yang didasarkan pada partisipasi aktif siswa; (2) Tugas-

tugas yang diberikan atau dikerjakan oleh siswa merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembelajaran; (3) Penilaian 

tidak hanya untuk mengetahui posisi siswa pada suatu saat dalam proses 

pembelajaran, tetapi lebih dari itu, penilaian juga dimaksudkan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran itu sendiri; (4) Dengan mengetahui 

lebih dahulu kriteria yang akan digunakan untuk mengukur dan menilai 

keberhasilan proses pembelajarannya, siswa akan terbuka dan aktif 

berupaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penilaian kinerja adalah suatu alat untuk 

menguji siswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan 

mengenai berbagai situasi nyata, dimana kinerja individu ini merupakan 

performasi maksimal yang ditunjukkan sebagai akibat dari suatu proses dan 

hasil belajar.  

 

2. Perbandingan Penilaian Kinerja dengan Tes Konvensional 

Menurut Muslich, (2007: 125) penilaian berbasis kinerja jika 

dibandingkan dengan tes konvensional, penilaian kinerja memiliki beberapa 

penekanan seperti yang di tunjukan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 Perbandingan antara penilaian kinerja dengan tes konvensional 

 

Penilaian Kinerja Tes Konvensional 

Mementingkan kemampuan siswa 

dalam menerapkan pengetahuannya 

menjadi unjuk kerja yang dapat 

diamati atau produk yang 

dihasilkan 

Lebih mengutamakan pemahaman 

konsep siswa 

Membutuhkan waktu yang banyak 

untuk membuat dan melaksanakan 

tetapi menghasilkan format 

penilaian yang dapat digunakan 

berulang-ulang pada siswa yang 

sama atau siswa yang baru  

Membutuhkan waktu yang banyak 

untuk membuat, pelaksanaannya 

lebih cepat dan dapat digunakan 

untuk siswa dalam jumlah banyak 

secara serentak, tetapi digunakan 

hanya sekali untuk sekelompok 

siswa 

Memungkinkan untuk 

mendiagnosis dan meremediasi 

perfomansi siswa dan memetakan 

kemajuan siswa sepanjang waktu 

Memungkinkan untuk 

mendiagnosis dan meremediasi 

perfomansi siswa tetapi hanya 

untuk soal urain terbuka (open 

ended) 

Memfokuskan pada unjuk kerja 

siswa 

Memfokuskan pembelajaran pada 

materi pelajaran 

 

3. Langkah-langkah Penilaian Berbasis Kinerja  

Dalam penilaian kinerja (performance) dapat menggunakan dua 

kemungkinan instrumen, yaitu daftar cek (checklist) dan skala rentang (rate 

scale). Menurut Hutabarat (2004: 17).langkah-langkah yang perlu dilakukan 

dalam membuat penilaian kinerja adalah: 

1) identifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan atau yang 

akan mempengaruhi hasil akhir; 2) menuliskan kemampuan-kemampuan 

khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas; 3) mengusahakan 

kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua dapat 

diamati; 4) mengurutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan 

yang akan diamati; 5) bila menggunakan skala rentang, perlu menyediakan 

kriteria untuk setiap pilihan  

 

Menurut Majid (2006: 88) langkah-langkah membuat penilaian kinerja 

adalah: 

1) melakukan identifikasi terhadap langkah-langkah penting yang diperlukan 

atau yang akan mempengaruhi hasil akhir (output yang terbaik); 
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2)menuliskan perilaku kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan 

untuk menyelesaikan dan menghasilkan output yang terbaik; 3) membuat 

kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur, jangan terlalu banyak 

sehingga semua kriteria-kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa 

melaksanakaan tugas; 4) mengurutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan 

diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati; 5) kalau ada periksa kembali 

dan bandingkan dengan kriteria-kriteria kemampuan yang dibuat sebelumnya 

oleh orang lain. 

 

Sedangkan menurut Mulyasa (2013: 145-146) penilaian kinerja dapat 

dilakukan secara efektif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tetapkan penugasan kinerja yang akan dinilai. 

2. Buat daftar yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dari 

masing-masing mata pelajaran dan butir-butir yang dipertimbangkan 

untuk menentukan apakah pekerjaan itu memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. 

3. Tentukan pekerjaan siswa yang mencakup semua elemen kinerja yang 

dinilai dan alokasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

pekerjaan. 

4. Buat semua daftar, alat dan gambar yang diperlukan siswa untuk 

mengerjakan penilaian. 

5. Siapkan petunjuk tertulis yang jelas untuk siswa. 

6. Siapkan sistem penskoran (skoring). 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Penilaian Berbasis Kinerja 

Dalam penilaian kinerja (performance) ditemukan kelebihan dan 

kekurangannya. Wulan (2007: 382) menyatakan penilaian kinerja memiliki 

kelemahan dan kelebihan. Adapun kelemahan dari penilaian kinerja adalah: 

1. Sangat menuntut waktu dan usaha dari guru 

2. Pertimbangan (judgement) dan scoring sifatnya subjektif  

3. Reliabilitas penilaiannya rendah jika dibandingkan dengan teknik 

penilaian yang lainnya.  

 

Sedangkan kelebihan penilaian kinerja menurut Wulan sebagai berikut: 

1. Siswa diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan proses 

2. Proses yang didemonstrasikan dapat diobservasi secara langsung 

3. Menyediakan evaluasi lebih lengkap dan alamiah untuk beberapa macam 

penalaran, kemampuan lisan dan keterampilan-keterampilan 

4. Adanya kesepakatan antara guru dan siswa tentang kriteria penilaian dan 

tugas-tugas yang akan dikerjakan 

5. Menilai outcomes pembelajaran dan keterampilan-keterampilan kompleks; 
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6. Memberi motivasi yang besar bagi siswa 

7. Mendorong aplikasi pembelajaran pada situasi kehidupan nyata. 

 

Menurut Kusrini (2002: 6) salah satu kelebihan lain dari penggunaan 

penilaian kinerja memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkompetisi 

dengan dirinya sendiri daripada dengan orang lain. Melalui penilaian kinerja, 

siswa lebih mendapat pemahaman tentang apa yang mereka ketahui serta apa 

yang telah mereka kerjakan. Penilaian kinerja juga memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk mengeksplorasi semua kemampuan yang dimilikinya 

dalam menyelesaikan masalah yang telah mereka hadapi. Hal tersebut 

dikarenakan dalam penilaian kinerja tidak ada jawaban benar atau salah, 

sehingga sedikit demi sedikit dapat mengurangi ketakutan siswa dalam proses 

belajar mengajar. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penilaian kinerja memberikan kesempatan kepada siswa dalam berbagai tugas 

untuk memperlihatkan kemampuan dan keterampilannya dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan. Namun, dalam proses penilaian kinerja penilaian 

bersifat subjektif, sehingga akan menyebabkan hasil penilaian memiliki 

reliabilitas rendah. Subjektifitas dalam pelaksanaan penilaian kinerja ini dapat 

diminimalkan dengan membuat panduan penilaian. 

 

5. Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Kinerja  

Penilaian merupakan suatu komponen yang penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Penilaian dapat diartikan sebagai pengumpulan 

informasi hasil belajar untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Alat 

ukur yang sering digunakan dalam penilaian hasil belajar adalah tes dan non 

tes. Agar memperoleh informasi atau data yang akurat, alat ukur yang 

digunakan harus memiliki bukti-bukti kesahihan dan keandalan. Sehingga 

peningkatan kualitas penilaian hasil belajar memerlukan alat ukur yang sahih 

dan handal (valid dan reliabel). 



24 

 

 

Pada lampiran Permendiknas Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan pada Bab VII instrumen penilaian pasal 14 point 2 

disebutkan bahwa instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan 

pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian sekolah/madrasah 

memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti 

validitas empirik. Persyaratan substansi adalah merepresentasikan kompetensi 

yang dinilai. Persyaratan konstruksi adalah memenuhi persyaratan teknis 

sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Persyaratan bahasa adalah 

menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan 

taraf perkembangan siswa. Karena itu diperlukan penganalisisan instrumen 

sebelum dan sesudah instrumen digunakan untuk memenuhi persyaratan 

dimaksud dan mengetahui berfungsi tidaknya suatu instrumen yang 

digunakan. 

Surapranata (2004: 1) mengatakan analisis soal dilakukan untuk 

mengetahui berfungsi tidaknya sebuah soal. Analisis umumnya dilakukan 

melalui dua cara yaitu analisis kualitatif (qualitatif control) dan analisis 

kuantitatif (quantitatif control). Analisis kualitatif sering pula dinamakan 

validitas secara logis (logical validity) yang dilakukan sebelum soal 

digunakan untuk melihat berfungsi tidaknya sebuah soal. Analisis 

kuantitatif sering pula dinamakan sebagai validitas empiris (empirical 

validity) untuk melihat lebih berfungsinya sebuah soal setelah soal itu di 

ujicobakan kepada sampel yang representatif. 

 

Rasyid (2007: 9) mengatakan “bahwa kesahihan alat ukur dapat dilihat 

dari kisi-kisi alat ukur. Kisi-kisi ini berisi tentang materi yang diujikan, 

bentuk soal, tingkat berpikir yang terlibat, bobot soal dan cara penskoran”. 

Hasil pengukuran yang baik seharusnya memiliki tingkat kesalahan sekecil 

mungkin. Tingkat kesalahan ini berkaitan dengan kehandalan (reliabilitas) 

alat ukur. Suatu alat ukur yang baik memberikan hasil yang konstan bila 
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digunakan berulang-ulang, asalkan kemampuan yang diukur tidak berubah. 

Jika dihubungkan alat pengumpul data pada suatu penelitian, Sukmadinata 

(2008: 228) mengatakan “persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu 

instrumen penelitian minimal ada dua macam yaitu validitas dan reliabilitas”.  

Dari uraian di atas instrumen penilaian dapat dikatakan dapat memenuhi 

aspek kelayakan apabila memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan 

bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik yang telah diujikan baik sampel 

skala kecil maupun skala luas. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja antara lain: 

generalizability atau keumuman, authenticity atau keaslian/nyata, muliple 

focus (lebih dari satu fokus), fairness (keadilan), teachability (bisa tidaknya 

diajarkan), feasibility (kepraktisan), Scorability atau bisa tidaknya tugas 

tersebut diberi skor (Popham, 1995: 147). Penerapan instrumen penilaian 

berbasis kinerja diharapkan dapat mendorong siswa lebih kreatif dalam 

belajar, menemukan cara belajarnya sendiri, mampu mengintegrasikan apa 

yang sudah dipelajari, meningkatkan kemampuan analitis dan praktis siswa 

serta meningkatkan kolaboratif dengan peserta didik lainnya. Menurut 

Muslich (2011: 126) instrumen penilaian berbasis kinerja dapat 

dikembangkan dengan langkah sebagai berikut: 

1. Menetapkan tujuan. 

2. Memilih jenis tugas/kegiatan  

3. Menulis tugas kinerja, terdiri dari membuat konteks, menuliskan petunjuk, 

menentukan audien, mengembangkan kriteria kinerja. 
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4. Membuat rubrik kinerja, terdiri dari rubrik dengan daftar cek (checklist) 

dan rubrik dengan skala penilaian (rating scale). 

Penilaian berbasis kinerja prakteknya pada pembelajaran sulit untuk 

dilakukan, hal ini dikarenakan subjektivitas dalam kinerja sangat tinggi. 

Untuk meminimalkan hal ini dalam pelaksanaan penilaian kinerja digunakan 

rubrik atau panduan penilaian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

disampaikan Wulan (2007: 381) bahwa “suatu standar penilaian diperlukan 

untuk mengidentifikasi secara jelas apa yang seharusnya siswa ketahui dan 

yang seharusnya siswa dapat lakukan dalam penggunaan instrumen penilaian 

berbasis kinerja”.  

Sudria & Siregar (2009: 224) menyatakan “instrumen penilaian berbasis 

kinerja dalam prakteknya dilaksanakan dengan menggunakan task dan 

rubrik”. Oleh karena itu tugas-tugas yang diberikan dan dikerjakan oleh siswa 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses 

pembelajaran dan kehidupan nyata siswa. Rubrik penilaian kinerja 

merupakan panduan penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja atau 

hasil kerja siswa ketika pembelajaran. Pada pengembangan instrumen 

penilaian berbasis kinerja ini difokuskan pada kemampuan berpikir kreatif. 

Berpikir kreatif merupakan upaya untuk menghubungkan benda-benda atau 

gagasan-gagasan yang sebelumnya tidak berhubungan. Kreatif merupakan 

potensi yang terdapat dalam setiap diri individu siswa yang meliputi ide-ide 

atau gagasan-gagasan yang dapat dipadukan dan dikembangkan sehingga 

dapat menciptakan suatu produk yang bermanfaat bagi diri dan 

lingkungannya.  
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Kreatif muncul karena adanya motivasi yang kuat dari diri individu yang 

bersangkutan. Kreatif dapat dipandang sebagai suatu kemampuan, Sikap dan 

proses. Kreatif sebagai suatu kemampuan adalah kemampuan untuk 

menghasilkan ide-ide baru dengan mengkombinasikan, mengubah atau 

menerapkan kembali ide¬-ide yang telah ada. Keterampilan berpikir kreatif 

pada siswa timbul karena penggunaan rubrik yang dibuat oleh guru, semakin 

baik dan kuat rubrik yang di buat dalam pencapaian indikatornya maka siswa 

akan semakin tertantang lebih keras untuk berpikir kreatif sebaliknya jika 

kualitas instrument penilaian pada rubrik lemah maka kemampuan berpikir 

kreatif siswa menjadi menurun.  

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa hal terpenting dari 

pengembangan instrumen penilaian berbasis kinerja ialah membuat rubrik 

penilaian, hal ini bertujuan untuk meminimalkan subjektivitas dalam 

penilaian penugasan kinerja siswa, serta mendorong siswa untuk berpikir 

secara kreatif. 

 

C. Pembelajaran Tematik di SD 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Model 

pembelajaran ini mengintegrasikan/mengaitkan beberapa mata pelajaran 

kedalam suatu tema untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa.  

Menurut Rusman (2012: 254) pembelajaran tematik dikatakan bermakna 

karena dalam pembelajaran tematik siswa akan memahami konsep-
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konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah mereka pahami, 

fokus perhatian dalam pembelajaran tematik terletak pada proses yang 

ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan 

dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya. 

 

Definisi lain disampaikan oleh Iif Khoiru Ahmadi dan Sofan Amri (2014: 

94) yang menjelaskan bahwa “pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta 

didik”. Sukayati (2009: 13), pembelajaran tematik merupakan suatu 

pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau 

memadukan beberapa Kompetensi Dasar (KD) dan indikator dari kurikulum/ 

Standar Isi (SI) dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk 

dikemas dalam satu tema.  

Selain itu Hadi Subroto (Trianto, 2011: 151) mengemukakan bahwa 

pembelajaran tematik/terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan 

tema tertentu untuk mengaitkan antara beberapa isi mata pelajaran dan 

pengalaman kehidupan nyata sehari-hari siswa sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran tematik sudah tidak ada lagi pemisahan antar mata 

pelajaran tetapi sudah menggunakan tema-tema tertentu yang sesuai 

dengan kehidupan siswa.  

Kunandar (2014: 46) menjelaskan pula bahwa “pembelajaran tematik 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai 

kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema”. Dari 

berbagai pengertian yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-

tema tertentu yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan 

pengalaman langsung bagi siswa yang dapat dipahami dan digunakan dalam 

hidup sehari-hari. Pembelajaran tematik merupakan strategi pembelajaran 
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yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak 

belajar, konsep belajar dan pembelajaran bermakna.  

 

2. Manfaat Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik sebagai salah satu tuntutan dalam penerapan 

Kurikulum 2013 di sekolah dasar memberikan berbagai manfaat bagi siswa. 

Daryanto (2014: 4) menjelaskan bahwa ada empat manfaat pembelajaran 

tematik, yaitu: 

a. Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta 

isi mata pelejaran akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih 

materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan.  

b. Siswa  mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab 

isi/materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan 

tujuan akhir.  

c. Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian 

mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah.  

d. Dengan adanya perpaduan antar mata pelajaran maka penguasaan 

konsep akan semakin baik dan meningkat. 

 

Sementara itu, manfaat pembelajaran tematik menurut Kemendikbud 

dalam Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 SD Kelas I 

(2013: 188) adalah: 

a. Suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan.  

b. Menggunakan kelompok bekerjasama, berkolaborasi, belajar kelompok, 

dan memecahkan konflik sehingga mendorong siswa untuk 

memecahkan masalah sosial dengan saling menghargai.  

c. Mengoptimalisasi lingkungan belajar sebagai kunci dalam menciptakan 

kelas yang ramah otak.  

d. siswa secara cepat dan tepat waktu mampu memproses informasi.  

e. Proses pembelajaran di kelas mendorong siswa berada di dalam format 

ramah otak.  

f. Materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan 

langsung oleh siswa dalam kehidupannya sehari-hari.  

g. Siswa yang relatif mengalami keterlambatan untuk menuntaskan 

program belajar dapat dibantu oleh guru dengan cara memberikan 

bimbingan khusus dan menerapkan pronsip belajar tuntas.  
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h. Program pembelajaran yang bersifat ramah otak memungkinkan guru 

untuk menwujudkan ketuntasan belajar dengan menerapkan variasi cara 

penilaian. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pembelajaran 

tematik mempunyai banyak manfaat. Manfaat-manfaat tersebut antara lain 

suasana kelas menjadi menyenangkan, mendorong siswa untuk dapat 

memecahkan permasalahan sosial, lingkungan belajar dapat 

dioptimalisasikan, siswa dapat mengaplikasikan materi dalam kehidupannya, 

siswa mempelajari konsep secara utuh, dan penguasaan konsep akan semakin 

baik dan meningkat.  

 

3. Prinsip Pembelajaran Tematik  

Deni Kurniawan (2014: 96) menjelaskan bahwa prinsip adalah sesuatu 

yang sifatnya mendasar, sangat penting, selalu ada dalam situasi dan kondisi 

serupa sehingga keberadaannya penting dipahami karena berfungsi untuk 

memberikan pedoman. Dengan demikian, prinsip pembelajaran tematik 

adalah sesuatu yang sifatnya mendasar, sangat penting, selalu ada dalam 

pembelajaran tematik, dan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran tematik Kurikulum 2013. Ada beberapa 

prinsip dalam pembelajaran tematik yang dapat dijadikan sebagai pedoman 

guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik yang sesuai dengan tuntutan 

Kurikulum 2013. Deni Kurniawan (2014: 97) mengungkapkan bahwa 

pembelajaran tematik mempunyai beberapa prinsip penting, yaitu:  

Berpusat pada anak; pengalaman langsung; pemisahan mata pelajaran 

tidak jelas; penyajian beberapa mata pelajaran dalam satu proses 

pembelajaran; fleksibel; bermakna dan utuh; mempertimbangkan waktu 
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dan ketersediaan sumber; tema terdekat dengan anak, dan pencapaian 

kompetensi dasar bukan tema. 

Selanjutnya, Daryanto dan Herry Sudjendro (2014: 86) menjelaskan 

bahwa ada dua prinsip penting dalam pembelajaran tematik. Prinsip-prinsip 

pembelajaran tematik tersebut antara lain: 

a. Prinsip-prinsip dalam penggalian tema 

1) Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat 

digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran.  

2) Tema harus bermakna, artinya tema yang dipilih untuk dikaji harus 

memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya.  

3) Tema yang dipilih harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

psikologi siswa sehingga sesuai dengan tingkat berpikir siswa.  

4) Tema yang dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat dan 

kebutuhan siswa sehingga siswa dapat mengembangkan 

kemampuannya secara optimal.  

5) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa 

autentik yang benar-benar terjadi dalam rentang waktu belajar siswa 

sehingga siswa dengan mudah mengaitkan materi yang dipelajari 

dengan kehidupannya.  

6) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang 

berlaku serta harapan masyarakat (asas relevansi).  

7) Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan 

sumber belajar. 

 

b. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

1) Guru hendaknya tidak bersikap otoriter dan menjadi single actor yang 

mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar.  

2) Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam 

setiap tugas yang menuntut adanya kerja sama kelompok.  

3) Guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama 

sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan.  

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

evaluasi diri disamping penilaian diri. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat dinyatakan bahwa 

prinsip-prinsip pembelajaran tematik menjadi ciri khas dan pedoman dalam 

pelaksanaan pembelajaran tematik Kurikulum 2013. Apabila pembelajaran 

tematik dapat dilakukan dengan konsisten mengikuti prinsip-prinsipnya maka 



32 

 

 

kualitas pembelajaran tematik akan lebih efektif. Prinsip pembelajaran 

tematik yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu prinsip dalam 

penggalian tema dan prinsip pelaksanaan pembelajaran tematik, karena 

prinsip-prinsip tersebut lebih jelas sehingga mudah dipahami. 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. 

Daryanto (2014: 92) menjelaskan bahwa ada lima kelebihan pembelajaran 

tematik, yaitu: 

a. Materi pelajaran dekat dengan kehidupan siswa sehingga siswa mudah 

memahami sekaligus menerapkannya.  

b. siswa dapat mengaitkan hubungan materi pelajaran di materi pelajaran 

yang satu dengan yang lainnya.  

c. siswa dapat mengembangkan kemampuan belajarnya dalam aspek 

afektif dan psikomotor, selain aspek kognitif.  

d. Dapat mengakomodir kecerdasan siswa.  

e. Guru dapat dengan mudah menggunakan belajar siswa aktif sebagai 

metode pembelajaran. 

 

Sementara itu, Kunandar (Ahmadi dan Sofan Amri, 2014: 93) 

menjelaskan bahwa pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan, 

yaitu: 

a. Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan siswa.  

b. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan 

dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. 

c. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna.  

d. Mengembangkan keterampilan berpikir siswa sesuai dengan persoalan 

yang dihadapi.  

e. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama.  

f. Memiliki sikap toleransi komunikasi dan tanggap terhadap gagasan 

orang lain.  

g. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang 

dihadapi dalam lingkungan siswa. 
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Ahmadi dan Sofan Amri (2014: 93) menjelaskan bahwa selain kelebihan 

yang dimiliki, pembelajaran tematik juga memiliki kelemahan. Adapun 

kelemahan pembelajaran tematik terjadi jika dilakukan oleh guru tunggal, 

misalnya seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran 

tema sehingga guru akan merasa sulit untuk mengaitkan tema dengan materi 

pokok setiap mata pelajaran dan tidak setiap guru mampu mengintegrasikan 

kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara 

tepat. Selain itu, perencanaan dan pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran 

tematik Kurikulum 2013 lebih banyak menuntut guru untuk melakukan 

evaluasi proses, dan tidak hanya evaluasi dampak pembelajaran langsung saja 

sehingga guru harus mampu membagi waktu dan tenaga untuk melaksanakan 

pembelajaran tematik secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan uraian diatas maka kelebihan dan kelemahan dalam 

pembelajaran tematik menjadi sangat bemanfaat bagi peneliti untuk dijadikan 

dasar pengetahuan dalam melakukan penelitian. Kelebihan dan kelemahan ini 

juga dijadikan dasar bagi peneliti untuk mengetahui pelaksanaan penilaian 

berbasis kinerja dalam pembelajaran tematik. 

 

5. Cara Menilai Pembelajaran Tematik dengan Instrumen Penilaian 

Berbasis Kinerja 

 

Penilaian berbasis kinerja sebisa mungkin melibatkan partisipasi siswa, 

khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat 

melakukannya dengan meminta para siswa menyebutkan unsur-unsur proyek 

atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria 

penyelesaiannya. Dengan menggunakan informasi ini, guru dapat 
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memberikan umpan balik terhadap kinerja siswa. Ada beberapa cara berbeda 

untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja: 

a) Daftar cek (checklist). Digunakan untuk mengetahui muncul atau 

tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator atau subindikator yang 

harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan. 

b) Catatan anekdot/narasi (anecdotal/narative records). Digunakan 

dengan cara guru menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan 

oleh masing-masing siswa selama melakukan tindakan. Dari laporan 

tersebut, guru dapat menentukan seberapa baik siswa memenuhi standar 

yang ditetapkan. 

c) Skala penilaian (rating scale). Biasanya digunakan dengan 

menggunakan skala numerik berikut predikatnya. Misalnya: 5 = sangat 

baik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, 1 = sangat kurang. 

d) Memori atau ingatan (memory approach). Digunakan oleh guru dengan 

cara mengamati siswa ketika melakukan sesuatu, dengan tanpa 

membuat catatan. Guru menggunakan informasi dari memorinya untuk 

menentukan apakah siswa sudah berhasil atau belum. Cara seperti itu 

tetap ada manfaatnya, namun tidak cukup dianjurkan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala penilaian (checklist), 

karena teknik ini lebih memberikan cara pencatatan yang mudah dan cepat 

dalam meringkaskan kesan-kesan hasil pengamatan.  
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6. Tema 8. Tempat Tinggalku 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menitik beratkan 

pada tema. Semua proses pelaksanaan erat kaitannya dengan tema tertentu. 

Terdapat 9 tema di kelas 4 SD, yaitu Indahnya Kebersamaan, Selalu 

Berhemat Energi, Peduli terhadap Makhluk Hidup, Berbagai Pekerjaan, 

Pahlawanku, Indahnya Negeriku, Cita-citaku, Tempat Tinggalku dan 

Makanan Sehat dan Bergizi. Pada masing-masing tema sendiri terdapat 3 atau 

4 sub tema. Terdapat 6 pembelajaran pada setiap sub temanya.  

Peneliti mengambil tema 8 tempat tinggalku. Pada tema 8 ini terdapat 3 

sub tema yaitu lingkungan tempat tinggalku, keunikan daerah tempat 

tinggalku dan aku bangga dengan daerah tempat tinggalku. Peneliti memilih 

tema 8 Tempat Tinggalku karena didalam tema tersebut pada kegiatan-

kegiatan pembelajarannya paling sesuai dengan instrumen penilaian berbasis 

kinerja yang akan di teliti oleh peneliti.  

 

D. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti 

antara lain penelitian yang dilakukan oleh Juniadi (2013: 80-90) mengenai 

pengembangan perangkat penilaian kinerja praktik perawatan mesin 

penggerak utama kapal pada siswa kelas XI TKPI SMK Negeri 3 Tarakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat penilaian kinerja praktik 

yang dikembangkan sangat layak digunakan dalam menilai kinerja praktik 

perawatan mesin penggerak utama kapal berdasarkan hasil validasi ahli 

yang didapat untuk kriteria isi sebesar 93,9%, kriteria konstruksi sebesar 
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87,9% dan kriteria bahasa 91,7%. Respon siswa  secara umum 

berpendapat bahwa perangkat penilaian kinerja praktik yang 

dikembangkan sangat layak digunakan pada standar kompetensi 

melakukan perawatan mesin penggerak utama kapal (82,5%), respon guru 

secara umum berpendapat bahwa perangkat penilaian kinerja yang telah 

dikembangkan sangat layak untuk diterapkan pada standar kompetensi 

melakukan perawatan mesin penggerak utama kapal (81%), Hasil tes 

kinerja dengan menggunakan perangkat penilaian kinerja yang 

dikembangkan menunjukkan 100% siswa mendapat nilai diatas ketuntasan 

minimal, ini menunjukkan bahwa perangkat penilaian yang dikembangkan 

sangat mendukung dalam mencapai ketuntasan belajar praktik perawatan 

mesin penggerak utama kapal. 

2. Penelitian lain dilakukan oleh Siti Nur Suwaibah (2015: 8-14) tentang 

pengembangan instrumen asesmen kinerja kimia berbasis asesmen otentik 

dengan estimasi reliabilitasnya menggunakan program genova. Hasil 

penelitian diperoleh instrumen asesmen kinerja yang valid menurut 

penilaian ahli. Uji reliabilitas instrumen diperoleh besarnya koefisien 

reliabilitas yang tinggi masing-masing instrumen penilaian kinerja proses 

dan produk sebesar 0,83 dan 0,87. Profil hasil penilaian kinerja praktikum 

siswa menunjukkan bahwa secara umum hampir seluruh siswa 

menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari kinerja proses dan kinerja 

produk. Hasil angket tanggapan siswa dan pengguna/guru menunjukkan 

bahwa instrumen mendapatkan tanggapan positif. Hasil penelitian ini 
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instrumen asesmen kinerja praktikum kimia materi hidrolisis garam yang 

valid, reliabel, praktis dan efektif.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Izza (2014: 29-36) mengenai analisis 

instrumen asesmen kinerja dengan metode generalizability coefficient 

pada keterampilan dasar laboratorium. Instrumen asesmen kinerja dengan 

menggunakan metode generalizability coefficient untuk estimasi 

reliablitasnya, diperoleh koefisien generalisabilitas sebesar 0,805, yang 

tergolong sangat tinggi. Instrumen asesmen juga sudah memenuhi 

validitasnya, dengan diuji menggunakan validitas konstruk (expert 

judgement). Dengan demikian, instrumen asesmen kinerja yang dianalisis 

menggunakan metode generalizability coefficient dapat digunakan untuk 

menilai keterampilan dasar laboratorium siswa. 

4. Sylvia McLellan, M.A (2008: 1-12) mengenai ketika siswa mengajar: 

berbasis penilaian kinerja. Menunjukkan beberapa keterbatasan yang harus 

dicatat. Pertama-tama, tidak ada upaya untuk membangun reliabilitas antar 

penilai karena hanya ada satu pengamat. Lebih penting bisa melekat pada 

pengamatan, jika alat yang divalidasi dengan ukuran reliabilitas antar 

penilai. Kedua, pekerjaan bisa diartikan lebih menekankan pada 

objektivitas pengamatan. Dalam penulis "pengalaman ini, PBAs 

memungkinkan penilaian yang lebih otentik dari hasil belajar siswa di 

pendidikan guru anak usia dini. Mereka mendokumentasikan kemampuan 

dalam menerapkan pengetahuan untuk situasi otentik dengan anak-anak. 

Mereka dimasukkan keterampilan disposisi mengajar baik yang di domain 

afektif dan orang-orang yang terlibat tujuan pembelajaran multi-domain. 
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Mereka menyediakan sarana untuk mendekati penilaian formatif 

pengetahuan prosedural, dilakukan baik dari waktu ke waktu dan antara 

anak-anak. Dan mereka menyediakan format untuk mengatasi kinerja 

tugas-tugas kompleks cara untuk menangkap esensi dari seni mengajar. 

Mereka harus seimbang dengan metode lain pengawasan untuk 

menggabungkan unsur-unsur subjektif dari hubungan. Alat penilaian 

keseluruhan, kinerja menyediakan pendekatan yang menjanjikan untuk 

penilaian belajar siswa dalam pendidikan tinggi.  

5. Greet Mia Jos Fastre, dkk (2010: 517–532) yang berjudul efek kriteria 

penilaian berbasis kinerja pada kinerja siswa dan keterampilan penilaian 

diri. Penelitian ini meneliti efek dari perbandingan kriteria penilaian 

berbasis kompetensi penugasan kinerja dan keterampilan penilaian diri 

antara 39 pemula siswa kejuruan menengah dalam domain keperawatan 

dan perawatan berbasis kinerja. Dalam penilaian berbasis kinerja 

kelompok siswa disediakan dengan daftar yang telah ditetapkan dengan 

kriteria penilaian berbasis kinerja, menggambarkan apa yang harus siswa 

lakukan. Kelompok berbasis kinerja dibandingkan dengan kelompok 

penilaian berbasis kompetensi di mana peserta didik menerima daftar yang 

telah ditetapkan kriteria penilaian berbasis kompetensi, menggambarkan 

kemampuan apa yang peserta didik lakukan. Tahap uji coba menunjukkan 

bahwa kelompok berbasis kinerja mengungguli kelompok berbasis 

kompetensi uji kinerja tugas. Selain itu, kinerja yang lebih tinggi dari 

kelompok berbasis kinerja dicapai dengan usaha mental dilaporkan lebih 



39 

 

 

rendah selama pelatihan, menunjukkan efisiensi pembelajaran yang lebih 

tinggi bagi siswa pemula.  

6. Rufina C. Rosaroso and Nelson A. Rosaroso (2015: 72-77) 

mengungkapkan bahwa penggunaan penilaian berbasis kinerja di kelas 

Filipina yang dipilih membawa efek signifikan dalam menilai belajar 

siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa sangat termotivasi 

untuk belajar di kelas khusus ketika pelajaran yang terintegrasi dengan 

tugas berbasis kinerja. siswa menjadi mandiri karena mereka bekerja 

secara individu dan dalam kelompok. Kesediaan mereka untuk bekerja di 

kelompok yang sangat diamati karena kebanyakan dari mereka semua 

berorientasi pada tujuan. Sensitivitas mereka pada kebutuhan orang lain 

adalah salah satu manifestasi terbaik yang mereka tujukan. Dengan temuan 

ini, pemanfaatan penilaian berbasis kinerja memberikan kesempatan bagi 

guru untuk belajar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, 

sehingga memantau pertumbuhan dan perkembangan mereka.  

7. W. I. Griffith and Hye Yeon Lim (2011: 1-12) menjelaskan bahwa 

mengukur keterampilan dan pengetahuan siswa dalam ESL / EFL kelas 

dapat menjadi proses yang rumit. Oleh karena itu, waktu untuk lebih fokus 

pada penilaian berbasis kinerja yang memungkinkan pengukuran 

kemampuan siswa untuk menggunakan bahasa dalam situasi otentik. 

Kekuatan penilaian tersebut tergantung pada rubrik benar-benar digunakan 

dalam evaluasi keterampilan. Kedua rubrik holistik dan analitik memiliki 

tempat dalam membantu untuk memahami tingkat keterampilan. Rubrik 

yang baik akan fokus pada keterampilan atau tugas tertentu dan karena itu 
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memungkinkan untuk langkah-langkah yang akurat dan bermakna dari 

penggunaan bahasa. Membuat penilaian berdasarkan kinerja, merancang 

rubrik yang jelas, dan memperkenalkan teknologi ke dalam kelas 

semuanya telah ditunjukkan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. 

Dengan memahami hubungan antara kinerja penilaian, rubrik, dan 

kegiatan, kita dapat membangun ruang kelas di mana siswa dapat berhasil 

dan mana apa yang mereka pelajari berlaku untuk kebutuhan mereka di 

dunia nyata, di kelas, dan di luar.  

8. Nur Idayu Zulkifli (2016: 64-73) menjelaskan kinerja anak-anak harus 

dipantau secara tepat dari waktu ke waktu untuk memastikan proses 

pertumbuhan berjalan dengan baik. Selain itu, perkembangan awal anak-

anak adalah bagian terpenting dan penting bagi perkembangan anak-anak. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kinerja anak melalui perilaku dan 

hubungan antara kinerja anak dan profil anak di CCC. Temuan ini akan 

membantu meningkatkan kebutuhan anak-anak untuk mencapai tingkat 

kinerja berkualitas tinggi pada perilaku anak-anak terutama untuk anak 

usia dua sampai empat tahun. Penilaian kinerja juga dapat didefinisikan 

sebagai penilaian terhadap beberapa aktivitas di mana siswa atau orang 

melakukan untuk menunjukkan, melengkapi, atau melakukan perilaku 

minat yang sebenarnya. penilaian kinerja yang komprehensif harus 

mengandung tiga komponen dasar yaitu daftar periksa, portofolio dan 

laporan ringkasan. 

9. Daniela Tuparova (2010: 4747–4751) mengungkapkan penilaian kinerja 

adalah ukuran penilaian berdasarkan tugas asli seperti aktivitas, latihan, 
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atau masalah yang mengharuskan siswa untuk menunjukkan Apa yang 

bisa mereka lakukan. Penilaian berbasis kinerja di TIK mencakup 

pemecahan masalah, portofolio dan proyek yang dikembangkan oleh 

peserta didik. Pengguna alat penilaian keterampilan pengolah kata 

interaktif yang diusulkan adalah 2 tipe - guru dan pelajar. Alat penilaian 

keterampilan pengolah kata yang dilakukan memberi kesempatan untuk 

melakukan penilaian keterampilan interaktif berbasis performansi. Guru 

tidak memerlukan keterampilan khusus untuk mengembangkan tugas 

penilaian interaktif berbasis pertunjukan terutama untuk penilaian 

formatif. 

10. Masdiana (2014:190 – 204) menjelaskan pembelajaran tematik sebagai 

suatu strategi pembelajaran memiliki tiga langkah pokok, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pendekatan tematik adalah suatu 

usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap 

pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. 

Melalui pembelajaran tematik, pembelajaran menjadi bersifat kontekstual 

dan bermakna bagi siswa. Dikatakan bersifat kontekstual karena melalui 

pembelajaran tematik, tema-tema yang dibahas disesuaikan dengan minat 

siswa dan berkaitan langsung dengan dunianya. Disamping itu, melalui 

keanekaragaman aktivitas belajar, siswa dapat mengembangkan semua 

kecerdasannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran tematik dapat meningkatkan hasil belajar siswa di 

SD Negeri 018 Letawa pada kelas I dengan tema lingkungan. Hal ini di 

tunjukkan oleh hasil analisa data, pada siklus I diperoleh Daya Serap 
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Individu 69% dan Ketuntasan Belajar Klasikal 75%. Sedangkan Pada 

siklus II meningkat dengan Daya Serap Individu rata-rata 75% dan 

Ketuntasan Belajar Klasikal 81%, serta hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan secara klasikal dari siklus I ke siklus II yaitu 75,00 % ke 

81,25%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan di atas, berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan dan sebagai bahan referensi bagi peneliti. Dalam 

hal ini, kajian yang akan diteliti lebih ditekankan pada ”Pengembangan Instrumen 

Penilaian Berbasis Kinerja pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas IV Sekolah 

Dasar”.  

 

E. Kerangka Pikir Penelitian 

Penilaian kinerja merupakan penilaian autentik yang menilai kesiapan siswa, 

serta proses dalam dan hasil belajar secara utuh. Kerangka pikir penelitian ini 

berupa input, process dan output. Input dari penelitian ini yang diperoleh dari 

hasil angket analisis kebutuhan adalah penilaian yang ada belum dapat 

memotivasi siswa, kurang memadai ketersediaan instrumen penilaian, guru 

kesulitan membuat instrumen penilaian kinerja, guru tidak paham mengenai 

instrumen penilaian kinerja.  

Process pengembangan sebuah produk pada penelitian ini adalah sebuah 

instrumen yang berbentuk penilaian. Pada Kurikulum 2013 yang berlaku di 

Sekolah Dasar pendekatan pembelajaran yang dipakai adalah scientific, maka 

pada proses pengembangan produk ini menggunakan pendekatan scientific. 

Pengembangan produk pada penelitian ini adalah instrumen penilaian dengan 
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basis kinerja karena penilaian kinerja memungkinkan siswa menunjukkan apa 

yang dapat mereka lakukan. Dari semua penjabaran yang sudah dijelaskan maka 

peliti akan mengembangkan instrumen penilaian berbasis kinerja pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV Sekolah Dasar yang berisikan kisi-kisi, 

lembar penugasan kinerja siswa, rubrik, lembar pengamatan, pedoman penskoran 

dan daftar pustaka.  

Output yang diharapkan adalah berupa produk instrumen penilaian berbasis 

kinerja yang sesuai dengan persyaratan (substansi, konstruksi dan penggunaan 

bahasa yang baik dan benar serta komunikatif) dan Instrumen Penilaian Berbasis 

Kinerja Instrumen Penilaian Berbasis Kinerja yang efektif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Instrumen Pendekatan Pembelajaran 

Penilaian  Kinerja 

OUTPUT 

1. Instrumen penilaian berbasis kinerja yang sesuai dengan 

persyaratan(substansi, konstruksi dan penggunaan bahasa yang baik dan benar 

serta komunikatif) serta memiliki bukti validitas empirik 

2. Instrumen penilaian berbasis kinerja pada pembelajaran tematik siswa kelas 

IV Sekolah Dasar yang dikembangkan reliabel. 

Mengembangkan Instrumen Penilaian Berbasis Kinerja pada 

Pembelajaran Tematik Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

PROCESS 

Basis Penilaian  

Scientific 

INPUT 

1. Penilaian yang ada belum dapat memotivasi siswa 

2. Kurang memadai ketersediaan instrumen penilaian 

3. Guru kesulitan membuat instrumen penilaian kinerja 

4. Guru tidak paham mengenai instrumen penilaian kinerja 
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F. Hipotesis 

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka pikir yang telah dikemukakan di 

atas, dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ha :  Instrumen penilaian berbasis kinerja pada pembelajaran tematik siswa kelas 

IV Sekolah Dasar efektif apabila hasil reliabel. 

Ho :  Instrumen penilaian berbasis kinerja pada pembelajaran tematik siswa kelas 

IV Sekolah Dasar tidak efektif apabila hasil tidak reliabel.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan (Research and 

Development), karena sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan model 

pengembangan penelitian yang dipilih adalah pengembangan pendidikan Borg 

and Gall. Sugiyono (2009: 407) berpendapat bahwa, metode penelitian dan 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Sukmadinata 

(2006: 169) mendefinisikan penelitian dan pengembangan merupakan pendekatan 

penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang 

telah ada. Jadi penelitian pengembangan merupakan metode untuk menghasilkan 

produk tertentu atau menyempurnakan produk yang telah ada serta menguji 

keefektifan produk tersebut. 

Metode penelitian dan pengembangan yang dipilih adalah penelitian dan 

pengembangan pendidikan yang dikembangkan oleh Nana Syaodih Sukmadinata. 

Metode ini dipilih karena tahap-tahap pengembangannya yang lengkap sehingga 

menghasilkan suatu produk yang maksimal dan efektif. Selain itu, tahap-tahap 

tersebut dianggap mudah untuk diikuti.  
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Desain eksperimen yang digunakan pada uji lapangan adalah Posttest Only, 

Non-Equivalent Control Group Design. Pengukuran desain tersebut hanya 

dilakukan sebanyak 1 kali saja (post-test).  

 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan yang digunakan mengacu pada model 

pengembangan menurut Borg and Gall (1979: 626), langkah-langkah penelitian 

pengembangan ada 10, yaitu : 

1) Research and information collecting 

Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan data awal untuk kaji 

pustaka, pengamatan kelas, identifikasi permasalahan dan merangkum 

permasalahan. 

2) Planning 

Melakukan perencanaan yaitu identifikasi dan definisi keterampilan, 

perumusan tujuan, dan uji ahli atau ujicoba pada skala kecil, atau expert 

judgement. 

3) Develop preliminary form of product  

Mengembangkan jenis/bentuk produk awal meliputi: penyiapan materi 

pembelajaran, penyusunan buku petunjuk, dan perangkat evaluasi. 

4) Preliminary field testing 

Melakukan uji coba lapangan tahap awal, dilakukan terhadap 1-3 sekolah 

menggunakan 6-12 subjek. Pengumpulan informasi/data dengan 

menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner, dan dilanjutkan analisis 

data. 



47 

 

 

5) Main product revision 

Melakukan revisi terhadap produk utama, berdasarkan masukan dan saran-

saran dari hasil uji lapangan awal. 

6) Main field testing 

Melakukan uji coba lapangan utama, dilakukan terhadap 5-15 sekolah, dengan 

30-100 subjek. 

7) Operational product revision 

Melakukan revisi terhadap produk operasional, berdasarkan masukan dan 

saran-saran hasil uji lapangan utama. 

8) Operational field testing 

Melakukan uji lapangan operasional (dilakukan terhadap 10-30 sekolah, 

melibatkan 40-200 subjek), data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, 

dan kuesioner. 

9) Final produk]ct revision 

Melakukan perbaikan terhadap produk akhir, berdasarkan saran dalam uji 

coba lapangan. 

10) Dissemination dan distribution 

Mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk, melaporkan dan 

menyebarluaskan produk melalui pertemuan dan jurnal ilmiah, bekerjasama 

dengan penerbit untuk sosialisasi produk untuk komersial, dan memantau 

distribusi dan kontrol kualitas. 

Adapun bagan langkah-langkah penelitian Borg and Gall seperti ditunjukkan 

pada gambar berikut. 
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Gambar 3.1 Skema Tahapan Model Pengembangan Menurut 

Borg & Gall 

 

Dari penjelasan kesepuluh langkah penelitian dan pengembangan model Borg 

& Gall di atas, peneliti membatasi langkah-langkah yang digunakan dalam 

penelitian yang sejalan dengan pendapat Emzir (2013: 271) yang menyatakan 

bahwa dimungkinkan untuk membatasi penelitian dalam skala kecil, termasuk 

membatasi langkah penelitian. Penerapan langkah-langkah pengembangannya 

disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Maka dari itu, peneliti tidak memakai 

tahapan secara keseluruhan karena keterbatasan waktu dan biaya dari peneliti 

dalam melaksanakan penelitian. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan oleh 

peneliti dalam melaksanakan penelitian: 

1. Research and Information Collecting  

Pada tahapan ini, penelitian dan pengumpulan informasi awal dilakukan 

dengan studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan 

melakukan analisis kurikulum, analisis kondisi belajar, dan analisis 

kebutuhan. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengkaji dari buku-

Research and 
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buku maupun sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan.   

a. Studi Lapangan 

1) Analisis Kurikulum  

Analisis kurikulum dilaksanakan dengan melakukan peninjauan 

terhadap kurikulum yang berlaku di sekolah sehingga pengembangan 

produk nantinya dapat disesuaikan dengan kurikulum yang 

diberlakukan.  

2) Analisis Kondisi Belajar  

Analisis kondisi belajar dilakukan untuk mengetahui proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas sebelum peneliti 

melaksanakan penelitian. Sebelum menganalisis, dilakukan observasi 

terlebih dahulu. Observasi dilakukan dengan pengamatan terhadap 

kegiatan belajar mengajar. Hasil observasi dapat dijadikan acuan oleh 

peneliti untuk melakukan analisis pada kondisi belajar siswa di dalam 

kelas.  

3) Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan suatu proses sistematis untuk 

menentukan tujuan, mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kenyataan 

dan kondisi yang diinginkan. Analisis kebutuhan diambil dari lembar 

angket yang diberikan kepada 12 orang guru di Gugus Cengkih 

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian awal 

atau analisis kebutuhan sangat penting dilakukan guna memperoleh 

informasi awal untuk melakukan pengembangan. Dalam penelitian ini 
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dilakukan melalui pengamatan kelas untuk melihat kondisi riil 

lapangan. 

Peneliti memilih mengembangkan instrumen penilaian berbasis 

kinerja pada pembelajaran tematik siswa kelas IV Sekolah Dasar dan 

penelitian tersebut dilakukan di Gugus Cengkih Kecamatan Kalianda 

Kabupaten Lampung Selatan, setelah melakukan penyebaran angket 

kebutuhan guru diperoleh keterangan penilaian yang ada belum dapat 

memotivasi siswa, kurang memadai ketersediaan instrumen penilaian, 

guru kesulitan membuat instrumen penilaian kinerja, sebagian guru 

tidak paham mengenai instrumen penilaian berbasis kinerja.  

b. Studi Pustaka  

Studi pustaka dilakukan dengan melakukan pengkajian pada buku-

buku maupun sumber-sumber yang relevan dengan penelitian, yaitu 

mengenai penyusunan instrumen penilaian, penilaian kinerja, kompetensi 

keterampilan siswa dan tematik SD kelas IV.  

2. Planning  

Tujuan dari tahap perencanaan yaitu mempersiapkan bahan dan membuat 

rancangan produk . Tahap perencanaan ini diawali dengan menentukan tema, 

pengkajian Kompetensi dasar berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan 

kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah, perumusan indikator, merumuskan materi dan menentukan 

penugasan kinerja. Setelah selesai dibuat, maka dilanjutkan dengan membuat 
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desain kerangka instrumen penilaian dan menentukan isi bagian-bagian 

instrumen penilaian yang akan dikembangkan. 

3. Develop Preliminary of Product  

Tahap pengembangan draft produk merupakan hasil nyata dari tahapan 

perencanaan. Bagian-bagian yang telah direncanakan disusun dan didesain 

sehingga menjadi sebuah draft produk awal. Draft ini kemudian 

dikonsultasikan kepada dosen ahli untuk mengevaluasi dan mengoreksi bila 

terjadi ketidaksesuaian sehingga instrumen penilaian yang disusun dapat 

digunakan untuk meningkatkan kompetensi/kemampuan keterampilan siswa. 

Selanjutnya, hasil evaluasi, koreksi, dan saran dari dosen ahli dijadikan 

acuan untuk memperbaiki draft awal sebelum dilakukan uji coba lapangan. 

Setelah draft awal memperoleh perbaikan baik dari segi substansi, konstruksi 

maupun kebahasaan sesuai saran maka dihasilkan draft yang telah layak dan 

valid untuk diujicobakan. 

4. Preliminary Field Testing  

Setelah produk dinyatakan valid dan layak untuk diuji cobakan, maka 

selanjutnya instrumen penilaian dapat diujicobakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Uji coba lapangan ini hanya dilakukan pada satu sekolah 

dengan jumlah responden sebanyak 1 orang guru kelas IV dan 10 siswa IVA 

SD Negeri Bumi Agung. Hasil uji coba lapangan ini akan diperoleh data 

berupa hasil penilaian kemampuan keterampilan (kinerja) siswa.  

5. Main Product Revision  

Setelah produk instrumen penilaian diujicobakan selanjutnya dilakukan 

revisi hasil uji coba lapangan. Revisi didasarkan pada data yang diperoleh dari 
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hasil uji coba lapangan. Tahap ini merupakan tahap penyempurnaan dari 

produk instrumen penilaian.  

6. Main Field Testing  

Setelah instrumen penilaian selesai di revisi tahap selanjutnya yaitu 

melakukan uji coba yang lebih luas. Pada uji lapangan utama ini dilaksanakan 

pada 2 sekolah yakni di SD Negeri Bumi Agung (kelompok siswa 

berkemampuan) dan SD Negeri Sumur Kumbang(kelompok siswa tidak 

berkemampuan). Pada tahap ini diperoleh data kuantitatif.  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar yang terletak di Gugus Cengkih 

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester genap, pada tahun ajaran 2016/2017. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Bungin (2013: 101) mengemukakan populasi merupakan “keseluruhan 

(universum) dari obyek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga 

obyek-obyek ini dapat menjadi sumber data penelitian”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah 228 siswa SD kelas IV di Gugus Cengkih Kecamatan 

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berikut ini penjabaran populasinya:  
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Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

 

No Nama Sekolah Jumlah Siswa Kelas IV 

1 SD Negeri Bumi Agung 74 

2 SD Negeri Sumur Kumbang 32 

3 SD Negeri Kesugihan 34 

4 SD Negeri Pematang 29 

5 SD Negeri Kecapi 1 32 

6 SD Negeri Kecapi 2 27 

Jumlah 228 

Sumber: data lapangan 

  

2. Sampel Penelitian 

Menurut Arikunto (2013: 174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Sampel diambil dengan menggunakan teknik cluster sampling. 

Teknik pengambilan sampel ini dipakai dengan pertimbangan bahwa 

karakteristik sekolah yang menjadi sampel hampir sama yaitu menggunakan 

Kurikulum 2013 dengan tingkat pencapaian KKM sekolah yang berbeda, maka 

sampel dalam penelitian ini adalah 25 siswa kelas IVB SD Negeri Bumi Agung 

dan 32 siswa kelas IV SD Negeri Sumur Kumbang. 

 

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

Variabel  penelitian menurut Arikunto (2013: 161) variabel penelitian adalah 

objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.  

1. Definisi Konseptual Varibel  

a. Instrumen Penilaian Berbasis Kinerja 

Instrumen penilaian kinerja adalah suatu alat untuk menguji siswa 

dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan mengenai 

berbagai situasi nyata, dimana kinerja individu ini merupakan performasi 
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maksimal yang ditunjukkan sebagai akibat dari suatu proses dan hasil 

belajar.  

 

b. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang 

berdasarkan tema-tema tertentu yang melibatkan beberapa mata pelajaran 

untuk memberikan pengalaman langsung bagi siswa yang dapat dipahami 

dan digunakan dalam hidup sehari-hari.  

 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Instrumen Penilaian Berbasis Kinerja 

Instrumen penilaian kinerja dalam penelitian ini mengharuskan  

siswa mempertunjukkan kinerja, dengan mengaplikasikan keterampilan 

dan pengetahuannya bukan menjawab atau hanya memilih jawaban. 

Kinerja siswa akan di nilai melalui lembar pengamatan yang menggunakan 

skala penilaian Guttman (ya =1) dan (tidak = 0) karena teknik ini 

memberikan pencatatan yang mudah dan cepat dalam meringkas kesan-

kesan hasil pengamatan. 

b. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. Sesuai dengan tahapan 

perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar dan 

pembelajaran bermakna. Implementasi yang dimaksud adalah proses 
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penerapan pengelolaan pembelajaran oleh guru mulai dari tahap persiapan 

pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, 

angket kebutuhan, angket validasi ahli, lembar pengamatan kinerja siswa, dan 

angket respon guru.  

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam uji coba 

penelitian ini adalah (a) lembar angket kebutuhan (b) lembar validasi ahli, (c) 

lembar pengamatan kinerja siswa, dan (d) lembar angket respon guru. 

a) Lembar Angket Kebutuhan 

Analisis kebutuhan adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui 

perbedaan antara kondisi yang diinginkan/seharusnya. Kondisi yang 

diinginkan seringkali disebut dengan kondisi ideal, sedangkan kondisi 

yang ada, seringkali disebut dengan kondisi riil atau kondisi nyata. Lembar 

angket kebutuhan digunakan mengumpulkan informasi dari para guru 

tentang kesenjangan yang terjadi pada keadaan riil di lapangan. Dalam 

pembuatan angket tersebut peneliti memuat beberapa aspek yang dapat di 

lihat pada lampiran 2 halaman 104. 

b) Lembar Validasi Ahli 

Lembar validasi ahli digunakan untuk mengukur kevalidan instrumen 

yang dikembangkan. Dalam penelitian ini dilakukan validasi oleh ahli 
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materi, ahli evaluasi, dan ahli bahasa. Daftar pertanyaan dalam instrumen 

validasi digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penilaian berbasis 

kinerja yang dikembangkan secara rasional dapat digunakan dengan baik. 

Validator diminta memberikan penilaian dengan memberikan pendapat 

pada setiap indikator yang dinilai dan memberikan saran bila diperlukan. 

Adapun aspek indikatornya dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 107.  

c) Lembar Pengamatan Kinerja Siswa 

Lembar pengamatan kinerja siswa digunakan untuk menetapkan 

tingkat pencapaian kemampuan belajar siswa. Dalam lembar pengamatan 

kinerja siswa ini menggunakan daftar cek (ya-tidak). Siswa mendapat nilai 

apabila kriteria penguasaan kompetensi tertentu terpenuhi.  

d) Lembar Angket Respon Guru 

Lembar angket respon guru ini berupa daftar pernyataan. Dalam 

mengisi lembar angket respon guru ini guru yang bersangkutan sebagai 

rater. Daftar pernyataan yang digunakan dalam tahap uji instrumen 

bertujuan untuk menghimpun pendapat apakah instrumen yang 

dikembangkan dapat digunakan dengan baik atau masih ada hal lain yang 

perlu dilakukan pembenahan dari sudut pandang pengguna dan guru. Kisi-

kisi angket respon guru dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 170. 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006: 168). Maka instrumen dikatakan 
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valid apabila instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Data hasil lembar validasi, memberikan gambaran dan paparan kualitas 

dari instrumen penilaian yang dikembangkan. Untuk mengukur validitas 

menggunakan rumus korelasi biserial. Menurut Arikunto (2008 : 79), Teknik 

korelasi point biserial mempunyai pola rumus : 

 

Keterangan: 

rpbis = koefisien korelasi biserial 

Mp = rerata skor dari subjek yang menjawab betul  

Mt = rerata skor total 

St = standar deviasi dari skor total 

P = proporsi yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh siswa 

q = proporsi siswa yang menjawab salah (q = 1-p) 

Intrumen dalam hal ini item/indikator dikatakan valid apabila 

mempunyai nilai r hitung > r tabel atau mempunyai nilai Sig < tingkat 

signifikan. 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen  

Instrumen yang reliabel belum tentu valid. Instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas menunjukkan bahwa 

instrumen dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah cukup baik. Untuk menentukan reliabialitas digunakan rumus 

KR 20 (Arifin, 2012: 332), sebagai berikut: 
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Keterangan: 

 : Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya item 

p : Proporsi subjek yang menjawab benar 

q : Proporsi subjek yang menjawab salah 

 : Varians skor total 

 

Kriteria uji reliabilitas adalah apabila rhitung > rtabel, maka alat ukur tersebut 

reliabel dan juga sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka alat ukur tidak reliabel. Jika 

instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai tabel indeks r11  

sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Indeks r
11

 

Indeks r11 Keterangan 

0,000  – 0,199 Sangat rendah 

0,200 – 0,399 Kurang 

0,400 – 0,599 Cukup 

0,600 - 0,799 Tinggi 

0,800 - 1,000 Sangat tinggi 

 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini Independent Sample T-Test untuk 

mengetahui perbandingan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Uji ini 

dilakukan pada subyek kelompok yang berkemampuan dan kelompok tidak 

berkemampuan setelah menggunakan penilaian berbasis kinerja, sehingga tepat 

untuk menguji efektivitas instrumen penilaian berbasis kinerja yang 

dikembangkan sebagai pedoman penilaian. Berikut merupakan rumus uji-t 

yang di gunakan(Sugiyono, 2013:138) untuk menguji efektivitas ini: 
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Keterangan 

t  : Koefisien yang dicari  

X1  : Nilai rata-rata kelompok kontrol  

X2  : Nilai rata-rata kelompok eksperimen  

N  :Jumlah subjek  

s2  : Taksiran varian 



 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dan pengembangan yang telah 

dilaksanakan dengan judul “Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Kinerja 

pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pengembangan instrumen penilaian berbasis kinerja, merupakan suatu proses 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan instrumen penilaian yang mampu 

mengukur dan menilai seluruh aspek kinerja proses maupun produk. Produk 

instrumen penilaian dihasilkan melalui tahapan pengembangan yang merujuk 

pada model pengembangan Borg and Gall kemudian divalidasi oleh tim ahli 

materi, evaluasi, dan bahasa. Berdasarkan hasil validasi tersebut 

menunjukkan bahwa setiap item pada instrumen penilaian berbasis kinerja 

pada pembelajaran tematik siswa kelas IV Sekolah Dasar dinyatakan layak 

digunakan untuk mengukur aspek psikomotorik atau keterampilan siswa. 

2. Instrumen penilaian berbasis kinerja pada pembelajaran tematik siswa kelas 

IV Sekolah Dasar memiliki keefektivan, hal ini terbukti dari tingkat 

reliabilitas yang tinggi. 
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B. Implikasi 

Kesimpulan hasil penelitian ini memberikan implikasi yang akan diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan instrumen penilaian, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi 

agar instrumen dikatakan baik sesuai dengan lampiran Permendiknas Nomor 

23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Bab VII instrumen 

penilaian pasal 14 point 2 disebutkan bahwa instrumen penilaian yang 

digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau 

ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan 

bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Instrumen penilaian berbasis 

kinerja telah dikembangkan melalui proses uji validasi dan uji coba, 

kemudian dilakukan revisi sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran di 

kelas yang bertujuan untuk mengukur kompetensi keterampilan siswa. Guru 

harus kreatif mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan kebutuhan 

siswa dan kompetensi siswa yang memenuhi syarat penyusunan instrumen 

penilaian yaitu substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti 

validitas empirik. 

2. Instrumen penilaian berbasis kinerja ini dapat digunakan untuk kelas IV SD 

sebagai alat ukur kompetensi keterampilan siswa yang sesuai dengan 

Kurikulum 2013 yang berbasis pembelajaran tematik. Menurut Rusman 

(2012: 254) pembelajaran tematik dikatakan bermakna karena dalam 

pembelajaran tematik siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka 

pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan 

konsep lain yang telah mereka pahami, fokus perhatian dalam pembelajaran 
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tematik terletak pada proses yang ditempuh siswa saat berusaha memahami 

isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus 

dikembangkannya. Agar suatu alat ukur atau instrumen penilaian dapat 

dipercaya maka hasil penilaian bila diuji kembali oleh orang lain maupun 

objek lain baik di lain waktu maupun sekarang maka hasilnya relatif sama 

atau reliabel.  

 

C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran agar menjadi masukan yang berguna, diantaranya: 

1. Siswa 

Diharapkan lebih sungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran 

sesuai dengan aspek-aspek penilaian kinerja, sehingga siswa dapat 

mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan pada materi tertentu 

khususnya pada tema 8 tempat tinggalku sub tema lingkungan tempat 

tinggalku. 

2. Guru 

Hendaknya guru menggunakan instrumen penilaian yang dapat mengukur 

kompetensi keterampilan kinerja siswa. Guru dapat memanfaatkan Instrumen 

penilaian berbasis kinerja untuk  memberikan informasi nyata mengenai 

capaian dan perkembangan kompetensi siswa secara lebih komprehensif dan 

menyeluruh. Dalam penilaian kinerja pendidik bisa menggunakan rubrik yang 

lebih sederhana untuk mempermudah proses penilaian.  
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3. Sekolah 

Hendaknya memfasilitasi dengan buku-buku tentang penilaian hasil belajar 

siswa, sehingga guru memiliki referensi lebih untuk membuat dan 

menggunakan instrumen penilaian yang komprehensif guna meningkatkan 

hasil belajar dan kompetensi keterampilan siswa.  

4. Peneliti 

Pengembangan instrumen penilaian berbasis kinerja dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman sebagai guru profesional. Peneliti juga 

merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 

pada tema dan materi yang lain. 
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